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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Basın” Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade
ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında
hak ettiği yeri aldı.
***
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.pressforfreedom.org
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)
No:35, Çankaya, Ankara
***

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Giriş
Türkiye, 2021 yılında demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine aykırı gelişmelere sahne olmasıyla uluslararası arenada da bir parçası olmayı hedeflediği Avrupa Birliği’nden uzaklaştığı görüşüyle gündemdeydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) da, 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin insan hakları
ihlalleriyle ilgili inceleme altındaki dosyalar sayıları itibariyle Rusya’dan sonra ikinci sırada olduğunu ve
62 bin civarındaki mevcut başvuru dosyasından 11.750’sinin Ankara aleyhinde olduğunu açıkladı.
Yıl boyunca tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 virüsü kaynaklı salgın süreci devam ederken, Türkiye’de virüs bulaşıcılığı pek etkinlik için hükümet/devlet tarafından yasaklama gerekçesine dönüştü. Ancak yıl içerisinde aşı karşıtlarınca yapılan eylemlere müdahale edilmemesi yanı sıra iktidarca kalabalıkları
ağırlayan etkinlikler yapılması da sıklıkla “Virüs kişi ve mekan mı seçiyor?” sorusuyla tartışmalara neden
oldu.
Yılın başlangıcına Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının yol açtığı olaylar damgasını
vurdu. Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte AKP’nin milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör ataması üniversite çalışanları ve öğrencilerin tepkisine yol açtı. Protestolar ve dayanışma eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı işlemleri ve
tutuklama kararları ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.
Ocak ayında AKP’den ayrılanlarca kurulmuş olan Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile eş zamanlı olarak Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun Ankara’da evleri önünde
yaşadıkları saldırı gibi hedef alan şiddet olayları yaşandı. Gazeteciler Cemiyeti, saldırganların cezasız kalmalarının bu tür olayları teşvik eder nitelikte olduğunu vurguladı.
Şubat ayında önce Erdoğan’ın “Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi” diyerek gündemi oluşturması
sonrasında Gara Operasyonu’nda 16 şehit verilmesiyle Türkiye’de siyasi tansiyon ve tartışmalar alevlendi.
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları ve bu kararlara hem siyasi zeminde hem de ilk derece
mahkemelerinde gösterilen direnç, tartışmaları yoğunlaştırdı.
Muhalefet partileri, Erdoğan’ın Anayasa değişikliği tartışmasını ekonomide, Covid-19 salgınının da
etkisi nedeniyle ağırlaşan ekonomik sorunların gölgelenmesi ve gündem değiştirme girişimi olarak değerlendirdi. İktidardaki AKP (289) ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) (48) oy sayısının halk oyuna
sunulmadan (367) Anayasa değişikliği için yetersiz oluşu, TBMM’de izlenilecek süreci tartışmaya açtı. Bu
arada Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifalar nedeniyle artan bağımsız milletvekili sayısı, “iktidarın
sayı artırma hedefine mi dönük?” sorularını gündeme getirdi. Muhalefet, “başarısız” olarak yorumladığı
Gara Operasyonu öncesinde, Erdoğan’ın kamuoyuna “müjde vereceğim” yönündeki açıklamasını da “davul, zurnayla askeri operasyon düzenlenmez” gibi ifadelerle sert biçimde eleştirdi.
Cumhur İttifakı’yla iktidar ortağı konumundaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni CHP’li Enis Berberoğlu’na ilişkin “hak ihlali” kararı ile ilgili olarak bir kez daha hedefe
aldı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Aslan ise, “idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk
düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir” açıklamasını yaptı.
AYM’nin ikinci kez hak ihlali kararı aldığı Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu
kez hapis cezası hükmünde direnmemesi ve yeniden yargılama kararı almasıyla milletvekilliğine geri
döndü. Sekiz ay önce 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülmüş olan Berberoğlu’nun hakkındaki yeniden yargılama fezlekesinin TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla İstanbul Milletvekili olması, ilk kez
seçim dışı şekilde milletvekilliğine dönüş olarak tarihe geçti.
Mart ayında Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alması ön plana çıktı. Kadın hakları
açısından güvence niteliğindeki sözleşmeden çekilme kararı, geniş kitlelerde tepki yaratırken, Erdoğan’ın
tek imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanmış oluşu da, hem Anayasa hem TBMM’nin yetki gaspı iddiası ve
hükümet sistemi üzerindeki tartışmaları derinleştirdi. Bu gelişme Türkiye’nin demokraside ve insan haklarında geldiği nokta üzerinde iç ve dış kamuoyunda endişeleri artırdı.
Mart’ta ayrıca 31 Ocak 2007’de Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili
dokuz yıldır süren davada karar açıklandı. İki eski emniyet müdürü hakkında müebbet, diğer sanıklara
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ağırlaştırılmış ve süreli hapis cezaları verildi. Bu karar öncesinde AYM, Dink’in öldürülmesiyle ilgili dava
sürecinde tutuklu yargılanan Fox TV’nin eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün “kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü hakkı” ile ilgili bireysel başvurusunda ihlal olmadığına karar verdi.
İrfan Fidan’ın teamüllere aykırı biçimde atanmasıyla AYM’de Erdoğan’ın atadığı üye sayısı mutlak
çoğunluğu oluşturdu. Bu durum özellikle hak ve özgürlükler ile ilgili ileride verilecek kararlar konusunda
endişe yarattı. Ardından AYM, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da tutuklanmasının hukuki olmadığı ve makul süreyi aştığı iddialarına yönelik bireysel başvuruda “kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının ihlal edilmediğine” karar verdi.
HDP için kapatma talepli iddianame hazırlanması ve bunun MHP’nin kongresi öncesinde açıklanması
da Mart’ın ağırlıklı konusuydu. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleme başlatarak iddianamesini iki hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu görüldü. Ancak Anayasa Mahkemesi iddianameyi usul yönünden
eksik bularak ay sonunda başsavcılığa iade etti.
Salgın gerekçesiyle her türlü toplumsal etkinlik yasaklamaları ülke genelinde valilikler kanalıyla sürerken, farklı alanlarda hak arama mücadelesi de yaygınlaştı. Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li
Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör atamasına karşı öğrenci ve akademisyen protestoları devam etti. Öğrenciler
hakkında tutuklama veya ev hapsi cezaları getiren yargılama kararları da tepkiyle karşılandı. İstanbul Sözleşmesi kararı protestoları gibi toplumsal etkinliklere polis müdahalesi, ifade özgürlüğü bakımından sorun
olmayı sürdürdü.
Nisan ayı Anayasa Mahkemesi’nin ifade ve basın özgürlükleri lehine tutumunu hedef alan siyasi
polemiklere sahne olmayı sürdürdü. AYM, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasını öngören
iddianameyi suçlamalarla ilgili yeterli bilgi, delil sunulmaması ve suçlananların kimlik bilgilerindeki eksiklikler nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti. HDP’nin kapatılması görüşünü gündeme
taşıyan, iktidarı koşulsuz destekleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu karara tepki gösterdi ve AYM’yi
Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeri olmadığı iddiasıyla eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nden 20
Mart’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin imzasını geri çekmesine ilişkin tartışmalar devam etti. Avrupa Birliği ve
Avrupa Konseyi’nden Erdoğan’a kararı gözden geçirmesi çağrıları geldi. Ülke içerisinde ise Erdoğan’ın tek
imzayla Türkiye’yi uluslararası sözleşmelerden çıkarabileceği endişesi öne çıktı. TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Montrö Sözleşmesi örneğiyle Erdoğan’ın isterse benzer adımlar atabileceğini savundu. Ardından
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) emekli 104 amiral yazılı bir bildiriyle Türkiye’nin egemenlik hakları
açısından böyle bir adım atılamayacağını dile getirdi. Montrö Sözleşmesi’nin Lozan Barış Antlaşması’nı
tamamlayıcı diplomatik bir zafer olduğunu vurgulayan bu bildiride, bir tarikat tekkesinde üniforması üzerinde cübbe, sarıkla görüntülenen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı örneğiyle TSK’nın içinde
cemaatleşme eleştirildi. Kurdoğlu cemaati üyesi olduğu iddia edilen aktif görevdeki Tuğamiral Sarı hakkında sadece soruşturma açılırken; Montrö’yle ilgili bildiri gerekçesiyle imzası olan 10 emekli amiral günlerce gözaltında tutuldu, elektronik kelepçeye maruz bırakıldı. Ardından aralarında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın olduğu altı emekli subayın evine operasyon düzenlendi. Bu süreç başlangıcında emekli subayları Erdoğan, Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “hesap verme” ve “bedel ödeme” gibi ifadelerle suçladı.
Mayıs ayında organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiaları oluşturdu. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 1.5 yıl önce yurt dışına çıkmak zorunda kalan Sedat Peker, ilk açıklamalarını İstanbul’da
çocukları ve eşinin yaşadığı evin polis baskınına uğraması gerekçesiyle başlattı. Peker’in YouTube üzerinden yayınlanan ortalama bir saatlik videoları milyonlarca kişi tarafından izlendi. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere çeşitli gazeteciler ve iş adamlarına yolsuzluk ve usulsüzlüklere karıştıkları
ithamlarında bulundu. Peker’in iddiaları sonrasında Kıbrıs’ta suikaste kurban giden gazeteci Kutlu Adalı
dosyası yeniden açılırken, İçişleri Bakanı Soylu iki kez açıklama yaparak, bu iddiaları reddetti. Adı geçen
gazeteciler işlerinden ve cemiyet üyeliklerinden uzaklaştırıldı.
Haziran ayında siyaset-medya-mafya üçgeninde yolsuzluk, usulsüzlük, maddi çıkar tartışmalarına sahne
olurken, polislerin gazetecilere dönük davranışlarında yeni bir boyut yaşandı. 26 Haziran’da Beyoğlu’nda
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düzenlenen Onur Yürüyüşünde AFP muhabiri Bülent Kılıç polisin yaşamını tehlikeye sokacak şiddetine
maruz kaldı.
Haziran ayında organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiaları gündemdeki yerini korudu.
Muhalefet partilerinin konuya ilişkin araştırma önergeleri TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Veyis Ateş’in Habertürk TV ana haber sunuculuğundan uzaklaştırılması ile sonuçlanan medya sektöründe
tartışmalı ilişkilere tepkiler giderek büyüdü. Sedat Peker’in, 20 yıl önce KKTC’de suikaste kurban giden
gazeteci Kutlu Adalı’nın ölümünde parmağı olduğunu iddia ettiği isimler için KKTC’de dosya yeniden açılırken, Türkiye’de adli mekanizma harekete geçmedi, yolsuzluk, rüşvet, mülkiyet gaspı gibi iddialarla ilgili
de yargıdan herhangi bir adım atılmadı. Medya sektörü “kirli ilişkiler” çerçevesindeki iddialara, belgelere,
bilgilere benzeri görülmemiş biçimde yoğunlaştı.
Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
gündeme getirdiği bazı medya kuruluşlarına sağlanan yabancı fonlar tartışıldı. Basın kuruluşlarının karşı
karşıya olduğu ekonomik zorluklar ve iktidarın yandaş medyaya sağladığı geniş olanaklar göz ardı edilirken
konunun gündeme getirilmesine meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.
Ayın son haftasında ise Ege ve Akdeniz bölgesi ormanlarında kaygı verici yangınlar başladı.
Temmuz’da kamu yayıncılığı açısından önemli bir gelişme TRT’de yaşandı. TRT Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü’nün birbirinden ayrılmasını öngören kararname yapılan atamalar tartışma yarattı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu
Başkanlığına Ahmet Albayrak atandı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı ise yediden dokuza çıkarıldı. Yeni
yönetim kurulunda, “Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem
İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt” yer aldı. Bilgin’in, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu olması ve Hilal Kaplan Öğüt’ün ise “FETÖ” ve “Pelikan”
bağlantıları ve iktidar yanlısı gazeteci olarak tanınması TRT’nin özerkliği ve bağımsızlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hüküm giyen ve cezaevine konulan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin “siyasi faaliyette bulunma” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine
oybirliğiyle karar vermesi üzerine serbest bırakılarak Kocaeli Milletvekilliği’ne geri döndü. Gergerlioğlu,
CHP’li Enis Berberoğlu vakasının ardından milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM’de fezleke okunmasıyla vekilliğe geri dönüşü yapılan ikinci kişi oldu.
Boğaziçi Üniversitesi’ne atandıktan sonra, üyeler ve öğrenciler tarafından aylardır protesto edilen
Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı ancak yerine vekaleten atanan Prof.
Dr. Naci İnci, protestolara katıldıkları için bazı akademisyenlere yönelik göreve son verme işlemlerini sürdürdü. Üniversitedeki protestolarda haklarındaki soruşturmalar gerekçesiyle adli kontrol şartı getirilmiş bazı
öğrenciler, yurt dışında başvurdukları eğitim programlarından kabul almalarına rağmen gidemediklerini duyurdular. Temmuz ayında AİHM ise, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıkları için KHK ile
ihraç edilen 81 Barış Akademisyeninin başvurusuna ilişkin Türkiye’den savunma istedi.
Ağustos ayında Ege’de başlayıp Akdeniz’de de yaygınlaşan yangın felaketinde binlerce hektarlık
orman alanını ve habitatındaki sayısız canlıyı yitirdi. Yangınlara, tedbirsiz, hazırlıksız ve mücadele altyapısındaki yetersizlikle yakalanan ülkede kamuoyu, bütün bu yetkileri üstünde bulunduran Tarım ve Orman
Bakanlığı’nı hedefe oturttu. Bakanlığın “uçak tedariki”nde eksik kalışı basında aktif biçimde tartışılırken,
bu durum AKP hükümetinin basın ve ifade özgürlüğünü zedeleyen yaklaşımlarına da gerekçe oluşturdu.
Antalya’nın Manavgat ilçesini köyleriyle birlikte yok olmanın eşiğine getiren, Muğla’nın Kızılçam ormanlarını kömürleştiren yangınlar sürerken, Türkiye, Karadeniz bölgesinde ciddi can kayıplarına yol açan sel
felaketiyle de karşı karşıya kaldı.
Orman yangınları ve seller, “insan hatasının” da eklendiği süreçte hem halkın hem de ülke yönetiminin önüne Ağustos ayı sonunda manevi kayıplar yanında ağır bir ekonomik fatura koydu. Bu faturanın
basın ve ifade özgürlüğü zemininde şeffaf biçimde tartışılması ve sorumluların öz eleştiride bulunması beklenirken AKP iktidarı, her türlü soru ve eleştiriye kapalı bir tutum sergiledi. Aynı dönemde muhalefet partileri dahi siyasi engellemelere maruz bırakıldı.
Orman yangıları ve sel felaketleri karşısındaki yetersizlikler için, sosyal medyada iktidar eleştirileri
gündemdeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyayı yeniden düzenleyecek önlemler
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alınacağını açıkladı. İktidar sözcüleri, art arda yaptıkları açıklamalarla, bu önlemlerin sosyal medyada yalan
haber ve dezenformasyonu önleme amacına dönük olduğunu savundular. TBMM gündemine AKP tarafından getirilecek yeni yasal düzenlemeler tartışmasına katılan muhalefet cephesi ise, bu değişiklikle aslında,
zaten var olan ifade ve basın özgürlüğü ihlallerini daha da ağırlaştıracak yeni sansür mekanizmalarının hedeflendiğini ileri sürdü.
Eylül ayında basın ve ifade özgürlüğü açısından yabancı medya ile yurt dışı kaynaklı çeşitli desteklerden yararlanan kuruluşları hedefleyen yasa hazırlığı ön plandaydı. Yazın yaşanan orman yangınları ve
sel felaketlerinin yol açtığı yoğun eleştirilere maruz kalan AKP iktidarı sözcüleri, bu hazırlığı “sosyal medyada dezenformasyon ve yalan haber yayılımını önlemek” diye tanıtırken, basın örgütleri, gazetecilik mesleğini hedef alan yasal düzenleme girişimine tepki gösterdiler. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin
tepkisini “yalansa haber olmaz, haber ise yalan olmaz” diye dile getirdi.
Anayasa Mahkemesi’nin basın ve ifade özgürlüğü lehine kararları olumlu gelişmeler olarak kayda
geçti. Ancak AYM’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla karşılaşan siyasetçileri bir ölçüde rahatlatacak kararlarına rağmen Erdoğan’ın avukatları, çok sayıda dava açmayı sürdürdüler. Adli makamların
da, AYM’nin soruşturma süreçlerinde özgürlükleri genişletici eğilimine uymadıkları gözlendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’yi bağlayan “özgürlük yanlısı” kararlarına, yerel yargı makamlarının da olumlu yaklaşmadığı görüldü.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünün kutlandığı Ekim ayında basın ve ifade
özgürlüğüne ilişkin olumsuz gelişmeler sürdü. Anıtkabir’deki resmi törene bazı medya kuruluşları alınmadı.
Tören sonrası Anıtkabir halk ziyaretine açıldığında bütün basın mensupları dışarı çıkarılarak, halkın
Ata’sıyla buluşma görüntülerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılması engellendi.
Ekim ayında Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu kamu bankalarından sağlanan 916 milyon dolar krediyle satın alması yeniden gündeme geldi. Aydın Doğan’ın medya sektöründen tümüyle çekilmesi ile sonuçlanan bu satış, AKP hükümetinin Türkiye’de ana akım medyada iktidarı destekleyici yayıncılıkta ezici çoğunluk oranına ulaşılmasını sağlamıştı. Reuters Haber Ajansı, ayın başında medya kuruluşlarını satın almak için Ziraat Bankası’ndan alınan 800 milyon dolarlık krediyi henüz geri ödeyemediğini
kaydettiği Demirören Holding’in borçlarını ödemekte zorlandığı ve kredilerini yapılandırdığı iddiasını gündeme taşıdı. Banka borçlarının iki milyar doları aştığı yolundaki habere karşılık, Demirören Holding, Reuters’a “haber kaynaklarını açıklama” çağrısı yaptı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Medya sektöründe
en büyük gruplardan biri olan Demirören Holding’in gazetecilik meslek ilkelerine aykırı şekilde haber ajansına kaynaklarını açıklama baskısı eleştirilere konu oldu.
Kasım ayında gündemi ekonomideki olumsuz süreç şekillendirirken, Erdoğan ile hükümetini eleştiren haber ve açıklamaları engelleme çabası da devam etti.
Merkez Bankası’nın Ekim ayı ardından yeniden faiz indirimi kararı almasıyla birlikte ABD Doları
başta olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında hızla değer kazandı. Özellikle ABD Doları
ve Euro kurlarındaki artış Türkiye’nin ithalat maliyetlerine yansıdı, dolayısıyla yerli üretimde de fiyat artışları yaşandı. Bu durum ithal ürünler (kağıt ve mürekkep başta olmak üzere) dolayısıyla yerel basın kuruluşları ve yayıncılık sektörünü sıkıntıya soktu. ABD Doları’nın Kasım ayı sonunda 12 Türk Lirası’nı aştığı
günlerde üç yıl önce benzer süreçteki kur artışlarını eleştiren gazetecilerin davası da gündemdeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şikayetiyle açılan ve aralarında Orhan Aydın, Mustafa
Sönmez, Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ gibi gazeteci, ekonomist, sanatçıların bulunduğu 38 kişi hakkındaki dava yine ertelendi. Bu davada üç yıldır karar alınmamış olması, o günleri kat kat aşan dolar kuru
nedeniyle sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Aralık ayında 2021 yılının son ayı ifade ve basın özgürlüğü açısından önceki aylardan çok farklı
olmadı. Geçen sonbaharda “kişilik hakları” gerekçesiyle internet içeriklerine yasaklamalar getiren düzenleme, ağırlaştırılan hükümler de eklenince, 2021 yılı boyunca en önemli ifade ve basın özgürlüğü sorunlarından birisi olarak ön plana çıktı.
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2021 yılında basın nasıl özgür olamadı?
Basın özgürlüğü bağlamında 2021 yılında adli süreçler boyutunda olumlu yönde değişiklik gözlemlenmedi. Ancak yargılamalar devam etmesine karşın cezaevindeki gazeteciler sorununda hükümlü ve tutuklu sayılarındaki düşüş ile kısmen olumlu eğilim ortaya çıktı.
Hapisteki gazeteciler
Gazetecilik faaliyeti nedeniyle özgürlüğünden mahrum gazeteciler ile ilgili yargı süreçleri takibiyle
hazırlanmakta olduğumuz Özgürlük için Basın (ÖiB) 2020 yılı Ocak ayı raporuna göre, 52’si hükümlü̈ ve
43’ü tutuklu olmak üzere 95 basın mensubu cezaevindeydi. Aralık 2020’de ise hapiste 43 hükümlü, 29
tutuklu olmak üzere toplam 72 basın mensubu bulunmaktaydı.
ÖİB ekibince açık kaynaklardan yapılan bilgi derlemesi itibariyle 2021 yılında Ocak sonu itibarıyla
ise hapiste 42’si hükümlü ve 36’sı tutuklu olmak üzere toplam 68 gazeteci cezaevinde iken, Şubat ayında
44’ü hükümlü ve 38’i tutuklu olmak üzere toplam 82 gazeteci hapisteydi. Bu durum endişeleri arttırdı ancak
sonrasında hapisteki gazeteci sayısında gerileme eğilimi ortaya çıktı. Mart ayı sonunda hükümlü 36, tutuklu
34 toplam 70, Nisan ayında 36’sı hükümlü ve 29’u tutuklu toplam 65, Mayıs ayında 37 hükümlü, 26 tutuklu
olmak üzere 63 gazeteci, Haziran ayı sonunda ise cezaevlerinde 32 hükümlü ve 27 gözaltında olmak üzere
toplam 59 gazeteci vardı. Temmuz ayı sonu itibarıyla hükümlü olarak 28, gözaltında veya tutuklu olarak 26
olmak üzere toplam 54 gazeteci halen cezaevindeydi. Ağustos ayı sonunda 27’si hükümlü olarak, 25’i gözaltında olarak toplam 52 medya çalışanı hapiste idi. Eylül ayı sonunda 27’si hükümlü ve 26’sı tutuklu
olmak toplam 53 gazeteci hapisteydi. Kasım ayı sonu itibarıyla cezaevlerindeki basın mensubu sayısı 24
hükümlü ve 23 tutuklu olmak üzere 47 olarak tespit edildi. Aralık ayı sonu itibarıyla hapiste 23 hükümlü ve
21’i tutuklu veya gözaltında olmak üzere 44 gazeteci bulunduğu kayda geçti.
Ocak ayı itibariyle medya kuruluşlarını hükümet kontrolündeki farklı mekanizmalar aracılığıyla cezalandırma politikası devam etti. Ticaret Bakanlığı, Evrensel’in 25. yaş kutlaması reklam filmine 20.953
lira idari para cezası verdi. Basın İlan Kurumu, BirGün’e, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisiyle ilgili
şikayeti üzerine iki gün resmi ilan kesme cezası verdi.
Anayasa’da halkın haber alma hakkı güvencesine yer verilmesine rağmen yolsuzluklar, usulsüzlükler
gibi içerikli haberlere erişim engelleme kararları gün geçtikte çok katmanlı sansürlemeye dönüştü. Erişim
engelleme kararlarıyla ilgili haberlere engelleme ve ardından bu engelleme kararlarıyla ilgili engelleme kararları alınması zinciri oluşmaya başladı. Haber engellemelerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesi gösterilirken, kamuoyu bilgisine açık olması gerekli kamu ihalelerine ilişkin haberlerini de toplumsal hafızadan silmeye yönelik kararlar alınması dikkat çekti.
Şubat ayında son dönemde gözlendiği üzere haber ve içerik engelleme kararları ağırlıklı yer tuttu.
Şubat’taki kararlarda “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi ön plana çıktı. Bunun yanı
sıra CHP’li milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının internet ortamında erişime engellenmesi kararları alınmaya başlandı. Bu durum sadece ifade özgürlüğü açısından değil
“Yasama dokunulmazlığı” ve Türkiye’de muhalefet partilerinin asli görevi olan iktidara yönelik eleştirinin
nasıl yapılacağı sorusunu tetikledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden istifa sürecinin sorgulandığı sosyal medya kampanyası ve bu çerçevede CHP’lilerce yapılan açıklamaların haberlerine de erişim engelleme kararları alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın, iktidarın uzay
programına karşı sözleriyle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Ayrıca CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı haberleştirilen bir şahsın başvurusu üzerine bu haberlere
erişim engeli kararı alınması da göze çarptı. Milletvekilini öldürebileceği yönünde mesaj paylaşan söz konusu şahıs hakkında ise hiçbir işlem henüz yapılmadı.
TMMOB Mimarlar Odası talebiyle, AKP’li Üsküdar Belediyesi aleyhine verilmiş kentsel dönüşüm
planı iptaliyle ilgili habere engel getirildi. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği bu haber yanı sıra
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin internet sitesini de erişime engelleyerek, bir başka
mahkemece alınmış yargı kararından halkın haberdar olmasını da önledi. Yargı eliyle bir yargı kararı kamuoyundan gizlenmiş oldu.
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Uluslararası hak savunucusu örgütleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı olmadığı
gerekçesiyle gazeteci olmadığı iddiası mahkemece kabul edilmiş olan Ayşegül Doğan gibi medya mensuplarına hapis cezaları verilmemesi için Türkiye’ye çağrılarda bulundu.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin gazeteci Beyza Kural’ın hak ihlaline uğradığı yönündeki kararında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “basın kartı yoktur” yazısına rağmen “gazeteci” değerlendirmesi meslek örgütlerini sevindirdi. Anayasa Mahkemesi’nin gazetecilik mesleğiyle ilgili devlet/hükümet
mekanizmasıyla ilgili kart sahipliğini değil gazetecilik yapılmasını dikkate alması olumlu bulundu. Ayrıca
Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın AA’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve
insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi gazeteci
örgütlerince AA’nın özerk statüsünü hatırlatan önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
Mart ayında internet üzerinden yayınlanan haber ve yorumlara erişim engellemeleri arttı. CHP’nin
resmi Twitter hesabında yer alan Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası’nın
dolar rezervi ile ilgili paylaşımlarına erişim kısıtlandı. Böylece muhalefet partileri ve temsilcilerinin açıklamalarına yönelik müdahale iyice belirginleşti. Ana muhalefet partisi CHP’nin bu konuyla ilgili siyasi kampanya yapabilmesi, bağımsız milletvekili Ahmet Şık gibi isimlerin yolsuzluklara ilişkin paylaşımlarına ve
İfade Özgürlüğü Derneği’nin erişim engelleme kararları takibi çerçevesinde yaptığı açıklamalarına erişim
engellendi.
Basın özgürlüğü bağlamında gazeteci yargılamaları Özgürlük için Basın (ÖiB) raporlarımızda aylık
olarak kayda geçtiği üzere Mart ayında da hız kesmedi. OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın
“yasak ve gizli bilgileri açıklamak” ile “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” suçlarından ve TELE1 Ankara
Temsilcisi İsmail Dükel’in “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” suçundan cezalandırılmalarına karar verildi. Son tahliyeler ve listelerde yapılan güncelleme sonrasında, Mart ayı sonu itibarıyla hapisteki gazeteci
sayısı tekrar 70’e geriledi. Buna göre Mart ayı sonunda cezaevlerinde hükümlü olarak 36 ve tutuklu olarak
34 olmak üzere 70 gazeteci bulunmaktadır.
Hem basın özgürlüğü hem de ifade özgürlüğü açısından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması sorun olmayı sürdürdü. Sendika.org yayın kurulu üyesi ve editörü Ali Ergin Demirhan ve oyuncu Aydan Canbula hakkında ceza kararları alındı.
Nisan ayında basın ve ifade özgürlüğü bağlamındaki en tartışılan hamle ise ayın sonunda Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün kamusal alanda “özel hayatı koruma” gerekçesiyle polis memurlarının görevlerini
yaparken görüntü ve ses kaydı alınmasını engellemeyi amaçlayan genelgesi oldu. Emniyet Genel Müdürü
(EGM) Mehmet Aktaş imzalı, 27 Nisan tarihli bu genelgeyle birlikte, cereyan eden olaylarda şiddet uygulanması halinde bu durumun nasıl haberleştirileceği sorunu gündeme taşındı.
Anadolu Ajansı’nın 6 Nisan’da 100’üncü yılı için hazırlanan 100 Yıllık Türkiye kitabı kapağında İsmet
İnönü ve Bülent Ecevit gibi siyasi aktörlerin fotoğrafına yer verilmemesi ise eleştirildi.
Mayıs ayında EGM’nin 27 Nisan tarihli genelgesiyle kamusal alanda görüntü alma yasağı uygulanması gündemdeydi. Bu durum kamuoyunda itirazlara yol açmasına rağmen sahada polis memurlarınca basın
ve medyaya dönük engellemeler ve müdahalelerin sertleştiği gözlendi. Yol TV muhabiri Özge Uyanık ile
Artı TV muhabiri Sultan Eylem Keleş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü takibinde fiziki müdahaleye
maruz kaldı. Bunun yanı sıra basın mensuplarına yönelik müdahaleler ve haklarında yeni yargı süreçleri
devam etti. Osmaniye’de yerel gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Osmaniye Belediyesi’nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin haberinin ardından evine yapılan operasyonla gözaltına alınmak istendi.
Haber Global’de yayınlanan “Kontra” adlı spor programı yorumcuları Uğur Karakullukçu ve Candaş
Tolga Işık, Galatasaray’ı eleştirdikleri yayın ardından üç kişinin saldırısına uğradı. İsrail ve Filistin arasında
yaşanan çatışma sırasında İstanbul merkezli Musevi toplumu gazetesi Şalom’un sitesi, kendilerini “İBDASiber Cephesi” olarak tanımlayan bir grup tarafından bir süre erişilemez hale getirildi. Mayıs ayı sonu itibarıyla hapisteki gazeteci sayısında gerileme olmakla birlikte çok sayıda davada sonbahar dönemine erteleme yapılması ve yeni soruşturmalar açıldığı da görüldü.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik Anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası HaberTürk TV’de programcı Ebru Baki’yi
hedef alması ve kanal yönetimince atılan adımlar tartışma yarattı. Yönter’in suçlamaları üzerine Baki lehine
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açıklamalar yaptığı için HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in işine son verildi. HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz’un istifası ise, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in
Aydemir’i hedef alan yazılı açıklamasının hemen sonrasında gerçekleşti.
Bu arada Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı yönetmeliğinde değişikliği üzerine basın meslek örgütlerince ortak tavır alınması ise olumlu gelişme olarak yorumlandı. Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basınİş Sendikası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın aralarında bulunduğu Medya
Dayanışma Grubu, yönetmelik değişikliğini basın özgürlüğüne “darbe” olarak nitelendirdi. Meslek örgütleri, İletişim Başkanlığı’nın Danıştay’ın 14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin eleştirel
kararına rağmen hukuki kriterleri yok sayarak değişiklik yaptığını bildirdi.
Medya dayanışması
Haziran ayında İletişim Başkanlığı’nın basın kartı düzenlemesi gibi basın özgürlüğünü kısıtlayıcı
kimi düzenlemelerine karşı meslek örgütleri birlikte hareket etme kararına vardı. Bu atmosferde Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesiyle kamusal alandaki toplumsal eylemlerde, protestolarda,
yürüyüşlerde, basın açıklamalarında polis müdahalesine maruz kalan gazeteciler seslerini birlikte yükseltmeye başladı. Medya Dayanışma Grubu adı altında basın özgürlüğüne aykırı mevzuat üzerine hukuki çalışmalar yürütmeye devam eden Gazeteciler Cemiyeti, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş Sendikası, Basın Konseyi
gibi meslek örgütleri, 29 Haziran’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de gazetecilere yönelik muameleyi ve şiddeti
protesto etti. Bu yaşananlar, gazetecilik mesleğinde yeniden “örgütlülük” ve “dayanışma” kavramlarını gündeme getiren a olumlu gelişmeler olarak da not edildi.
Doğan Medya Grubu çatısı altındaki medya kuruluşlarını Demirören Medya Grubu’na devreden Aydın Doğan’a baskı uygulandığı konusu yıllar sonra yeniden kamuoyu gündemine geldi. Bu satışın Demirören grubuna Ziraat Bankası’ndan sağlanan 750 milyon dolarlık krediyle gerçekleşmiş olması ve geri ödenmemesi iddiası tartışmaları yeniden başlattı. TBMM’de muhalefet vekillerinin soruları üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi bankacılık
usul ve esaslarının gerektirdiği çerçevede muamele etmektedir” açıklaması yaptı.
Haziran ayında hukuk dışı uygulamaları haberleştiren kimi gazeteciler üzerindeki baskılar devam etti.
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayını haberleştiren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis
News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, Tatvan’da kısa süreyle tutuklandı. Aygül, Bitlis Tatvan Açık
Cezaevi’ne konulduktan sonra denetimli serbestlik şartıyla salıverildi. Gazeteci Baransel Ağca hakkında
Erzurum’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden yerel TV muhabiri Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu
paylaştığı için soruşturma açıldı. Samsun’da Yeniçağ Samsun muhabiri İbrahim Akkuş, yeni yapılan devlet
hastanesindeki eksiklikleri yazdığı için inşaat çalışanlarınca darp edildiğini açıkladı, İHA muhabiri Mustafa
Uslu, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesindeki çiftliğinde
yıkım çalışmalarını takibi sırasında saldırıya uğradı. Türkkan ise, her zaman basın özgürlüğü savunucusu
olduğunu belirterek, gazeteciye saldırılmış olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Mustafa Uslu’nun başına gelen bu olay için “takipçisi olma” tepkisi gösterirken, foto muhabiri Bülent Kılıç’a polislerin öldüresiye şiddet uygulaması için tepkisiz kaldı.
Basın mensupları aleyhine süren davalar adli tatil nedeniyle sonbahar aylarına ertelenirken, bu durum
“medya üzerinde Demokles’in kılıcının tutulması” olarak yorumlandı. Haziran’da, basınla ilgili yeni soruşturma ve dava dosyaları da açılmaya devam etti. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk incelemesi sırasında savunma tarafına haber verilmemesini “kumpas” olarak nitelendirdiği gerekçesiyle Gazeteci Alican Uludağ hakkında dava açıldı.
Organize suç örgütü hükümlüsü Peker’in sosyal medya hesaplarına ve tüm paylaşımlarına çok sayıda
engelleme kararları alındı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediye Başkan
Yardımcısı Manolya Demirören Tekin’in Yıldırım Demirören’in yeğeni oluşu, İnsan Hak ve Hürriyetleri
İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Suriye’deki faaliyetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin patates dağıtımı ile
ilgili pek çok haber içeriğine engellemeler getirildi.
Temmuz ayında Suruç saldırısında ölenleri anma amacıyla Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte özellikle kadın gazetecileri hedef alan fiziki polis müdahalesi tepkiyle karşılandı. Ankara’da HDP’nin eylemini
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takibi sırasında Artı TV kameramanı Nazım Fayık da polis şiddetine maruz kaldı. Sivas’ta iki grup arasında
yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, İstanbul’da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, Berlin’de
Artı TV sunucusu BirGün yazarı Erk Acarer, ile Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini
takip eden DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, Temmuz ayı içerisinde saldırıya uğrayan gazeteciler oldu.
Gazeteciler Cemiyeti, TGS, RSF, TGC, Basın Konseyi, DİSK Basın İş Sendikası’nın aralarında yer
aldığı meslek örgütleri İçişleri Bakanı Soylu’nun Cumhuriyet’e bir milyon liralık manevi tazminat davası
açmasına ve gazetecilere yönelik fiziki saldırılara yazılı açıklamalar ile tepki gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti
yaptığı yazılı açıklamayla, TGS ise altı ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamalarıyla Erdoğan imzalı
yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde özellikle “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile
ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak” gibi yerel medyaya ekonomik zarar verecek düzenlemelerden vazgeçilmesi konusunda çağrıda bulundu.
Bu dönemde gazetecileri hedef alan yargılamalar da devam etti. Evrensel haber müdürü Cem Şimşek’e “Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” haberi nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır’da 2015’te Nevruz
kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan gazeteci Melis Alphan’ın ilgili davada verilen beraat kararına itiraz etti. Şarköy Haber’in sahibi ve DHA Muhabiri Nuri Çağlar hakkında bir ay süreyle
kaymakamlıkla ilgili her türlü haber takibinden uzaklaştırma cezası verilmesi dikkat çekti.
RTÜK ile ilgili gelişmelerde ise, iktidara uzak medya kuruluşlarına yönelik cezalandırma kararları
ağırlık taşıdı. Ancak AKP ve MHP oy çokluğuyla RTÜK’ün Sözcü grubuna ait SRT Sivas kanalı logosuyla
ilgili SZC şeklinde değişiklik yapılışını reddedişine, yargı kararıyla “dur” denildi. Bu arada görev süresi
sona eren isimler yerine AKP kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından
Deniz Güçer, RTÜK üyeliklerine seçildi. Bu seçimde TBMM Başkanlığı’nın İyi Parti’ye kontenjan tanımaması eleştirildi.
RTÜK’den sansür talebi
Ağustos ayında orman yangınlarıyla ilgili habercilik iktidar temsilcilerince hedef tahtasına konulduğu günlerde, Kızılçam ormanları önemli ölçüde yangın ile yok olan Marmaris-İçmeler ’de yapılan Halk
TV’nin canlı yayını, beş kişilik bir grubun saldırısına maruz kaldı. Manavgat’ta orman yangınıyla ilgili eksik
ve yanlış haber verildiği gerekçesiyle iktidara yakın Ülke TV’nin ekibiyle sözlü tartışma yaşayan CHP’li
vekil ise, iktidar temsilcileri ve RTÜK Başkanı Şahin tarafından televizyon ekibine saldırmakla suçlandı.
RTÜK’e AKP kontenjanından seçilmiş Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon yöneticilerine
yayınlarda otosansür isteyen, aksi halde cezalandırma yapılacağı yönünde uyarıda bulunduğu mektubuyla
gündeme geldi ardından orman yangınlarıyla ilgili habercilik yapan medya kuruluşlarını hedef alarak, “söndürülmüş değil yanan alanlar gösteriliyor” yönünde açıklama yaptı. RTÜK’ün bu önemli gelişmeleri sansür
talebinde bulunması tepkiyle karşılanırken RTÜK, canlı yayın sırasında muhabir Gülşah İnce’nin ormanları
ve oradaki yaşamı yok eden alevler için “kabus” ifadesini kullandığını gerekçesiyle Fox TV’ye ve benzer
şekilde orman yangınlarını kamuoyuna aktarmaya devam eden kanallara para cezaları kesti. KRT, TELE 1,
HaberTürk, Halk TV ve TR 35 kanalları bu cezalara uğradılar. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bu cezalar için AKP
ve MHP’li üyelerce oy çokluğuyla karar alınan Üst Kurul toplantısına Şahin’in kanal yöneticilerine telefon
ile haberleri sansürleme yönünde baskı yaptığı yönündeki açıklaması nedeniyle alınmadı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de, RTÜK’ün orman yangınlarıyla ilgili süreçte izlediği politikayı ve cezalandırma kararlarını “kabul edilemez bir sansür girişimi” olarak değerlendirdi.
Adli tatil olmasına rağmen gazetecilere yönelik yargılamalar ve haber içeriklerine erişim engelleme
kararları da Ağustos ayında da sürdü. Van Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Hikmet
Tunç hakkında Muradiye Belediyesi’ne kayyım atanan o dönemki Kaymakam Harun Yücel’e hakaret ettiği
suçlamasıyla sekiz ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar ile birlikte 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe konulan “basit yargılama usulü” ile ilk kez bir gazeteci için mahkemece ifadesi alınmaksızın karar
aşamasına geçilmesinin uygulandığı açıklandı.
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Basın meslek örgütleri tarafından “Kim gazeteci, kim değil?” sorusuna örgütlerce karar verilmesi
yıllardır istenirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı inisiyatifini sübjektif kullanımına
bir örnek olay daha eklendi. İletişim Başkanlığı, Bianet Proje Danışmanı Nadire Mater’in üç yıldan fazladır
yenilenmeyen “sürekli basın kartı” için Danıştay’da açtığı davada “gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği” iddiasında bulundu. Başkanlık, Mater’in basın kartını “kendisine tebliğ etmeden” iptal etmesine
gerekçe olarak Özgür Gündem’e destek verişi yüzünden hapis cezası almasını gösterdi.
Ağustos’ta ayrıca Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş’ın Ankara’daki büroda ölü bulunması ise gazeteci meslektaşları ve örgütlerce şüpheli bir olay olarak değerlendirilerek, ilgili
makamlarca olayın aydınlatılması talep edildi.
Eylül ayında sansür uygulamalarına dönüşen erişim engelleme kararları ile siyasi gelişmeler ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberlere erişim yasakları sürdü. RTÜK’ün iktidarı eleştiren televizyon kanallarına
yönelik ceza yaptırımları gündemdeydi. AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyeleri, özellikle Fox
TV, TELE1, KRT TV ve Halk TV aleyhine oy çokluğuyla para ve idari yaptırım cezaları kararları aldı.
Ekim ayında 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP dönemindeki harcamalarıyla, ihaleleri ve kamu binalarını kiralamadaki usulsüzlük ve
yolsuzluk iddiaları da Ekim ayında gündemdeydi, ancak bu iddialara ilişkin her türlü bilgi ve belge içerikli
haberlere ise “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle sulh ceza hakimliklerince erişim engellemeleri getirildi.
Sadece İBB’yle ilgili haberler değil, diğer kamu ihaleleriyle ilgili iddiaları aktaran haberler ile Boğaziçi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin kendi üniversite öğrencilerini aleyhindeki protestolara katıldıkları için polise şikayet etmesine ilişkin haberler de engellendi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla MİT Tırları davasına Can Dündar aleyhinde müdahil olduğu görüldü.
Kasım ayında Almanya’nın talebi doğrultusunda serbest bırakılması sonrasında Berlin’e dönüş yapmış olan ve son olarak PEN Almanya Başkanı seçilen Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in yurt dışından
ifadesine başvurma gerekçeli dava erteleme süreçleri Kasım ayında da devam etti. Şair ve yazar Yılmaz
Odabaşı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi ve cezası ertelenmedi. Hatay’da Suruç saldırısında yaşamını yitiren Okan Pirinç için 2015 yılında CHP’li vekil Serkan
Topal’ın da katıldığı anma törenindeki haber takibi yapan Sovtna gazetesi sahibi Ali Arslan Dadük hakkında
ve gazeteci Can Bedros Çapar hapis cezasına çarptırıldı.
Gazeteciler aleyhine yürütülen yargılamalar sürerken Ankara’da “kamu görevlisine direnme” suçlaması yöneltilen gazeteci Sibel Hürtaş aleyhindeki davanın gerekçesi, başsavcılık iddianamesinde, “tek başına üç polisi darp ettiği” şeklinde yer aldı.
Bu arada Basın İlan Kurumu (BİK), Yeni Akit’in yayımladığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk aleyhindeki “Olmasaydı olurduk” ilanı için “ceza verilmesine mahal olmadığı” kararı vererek bunu “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirdi. BİK’in, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel başta
olmak üzere ulusal ve yerel boyutta hükümet yanlısı yayın politikası izlemeyen gazetelere yönelik yaptırımları ise devam etti.
Erişim engellemeleri
Ülke genelinde sulh ceza hakimlikleri kararlarıyla yolsuzluk, usulsüzlük, liyakatsizlik gibi pek çok
iddianın yer aldığı haberlere erişim engellemeleri getirildi, bu talepler hükümete yakın diye bilinen Ensar,
İlim Yayma, TÜGVA, TÜRGEV gibi vakıflar ve dernekler tarafından mahkemelere ulaştırıldı.
Kasım ayında basın özgürlüğü açısından sevindirici gelişmeler de gündemdeydi. Danıştay 10. Dairesi, kamuya açık alandaki olaylarda görüntü yasağı başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesini, Anayasa’ya ve temel hak ve hürriyetler kapsamındaki “haberleşme hürriyeti”ne aykırı
bularak yürütmesini durdurdu. Ankara Bölge Mahkemesi de, yazar Mustafa Sönmez’in 32 yıllık “sürekli
basın kartının” yenilenmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine verilen kararı
onadı. İletişim Başkanlığı’nın basın mensubuna kazanılmış hakkını teslim etmesi gerektiğine hükmedildi.
Aralık ayında Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖiB) projesi kapsamında yürüttüğü
raporlama çalışmasında, diğer aylarda olduğu gibi iktidar mensupları veya iktidara yakın kesimler, kuruluşlarla ilgili yolsuzluk, usulsüzlük gibi farklı içeriklerdeki haberlere erişim engelleme kararlarına yoğun
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biçimde yer verildi. Aralık ayında erişim engeli getirilen haberlerden biri de, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetimi zamanında, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın
bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve benzeri şekilde iktidara yakın vakıflar ile derneklere yapılan tarihi bina tahsisleriyle” ilgiliydi. Benzer şekilde, 2019 yılında Erdoğan’ın atadığı Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal’ın üniversite yönetiminde yakınlarını ve arkadaşlarını görevlendirmesiyle ilgili haberler için de erişim engelleme kararları alındı. Bu kararları akademik ve hukuki boyutlarıyla
raporlama çalışması yürüten İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki bilgilerin de kamuoyu hafızasından silinmesi için alınan kararlar izledi. İktidara yakın çizgideki Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alimder) Kepez’deki yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney’in, üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet
Sami Tuğrul’un başını keserek katletmesine ilişkin haberlere de yayın yasağı kararı getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın toplantısı sırasında AA, DHA, A Haber ve CNN Türk’ten muhabirlere, Cumhurbaşkanına yöneltecekleri soruların ise önceden yazılı verildiği gündemdeydi. BirGün yazarı
Enver Aysever, JinNews Editörü Gülşen Koçuk ve KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir
hakkında hapis cezalarına hükmedildi.
Ayrıca Cumhuriyet’te çalışanlar ile vakıf yönetimi arasındaki anlaşmazlık kaynaklı sıkıntılar büyüdü. Aykut Küçükkaya, Genel Yayın Yönetmeni görevinden alınması sonrasında gazeteden istifa etti. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı öncesinde ses sorununu çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir’i tokatlaması meslek örgütlerince tepkiyle karşılandı. Gazeteciler Cemiyeti’nin de üyelikten ihracını gündeme aldığı Sarıkaya, Ciner Medya Grubu’nda diğer görevlerini sürdürürken sadece temsilcilik görevinden alındı.
RTÜK ile ilgili gelişmeler bağlamında, 2021 yılı içerisinde hükümete yakın TV kanallarına yönelik
çok sınırlı bir cezai yaptırımlarım uygularken, gazetecilik çerçevesince sorgulayıcı yayın kuruluşları Halk
TV’ye 23, Tele 1’e 21, Fox TV’ye 15, KRT’ye sekiz ve Habertürk’e dört olmak üzere toplamda 71 ceza kesti
ve bu cezalar ile kanallardan toplam 21 milyon 500 bin Türk Lirası tahsil ettiği açıklandı.
Olumlu gelişme niteliğinde Gazeteciler Cemiyeti’nin de hukuku mücadele yürüttüğü Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) toplumsal olaylardaki görüntü yasağı genelgesine karşı İçişleri Bakanlığı ve
EGM’nin itirazlarına karşın Danıştay anayasaya aykırılık kararını korudu. Danıştay, basın kartları yönetmeliğiyle ilgili de Cemiyet ile birlikte diğer meslek örgütleri başvurusu lehine yürütmeyi durdurma kararı
aldı.

İfade özgürlüğündeki sıkıntı Türkiye’yi Avrupa gündeminde tuttu
İfade özgürlüğü kapsamında yıl boyunca akademisyenleri ve öğrencileri hedef alan tartışmalar yanı
sıra Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin sert şekilde suçladığı Osman Kavala’nın tutukluluğu ön plandaydı. AİHM
kararına rağmen Kavala’nın İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu olması yılın sonunda Türkiye’yi uluslararası arenada ve özellikle Avrupa’yla ilişkilerinde sıkıntılı bir sürece sürükledi.
Ocak ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gezi Parkı olayları nedeniyle Kavala’nın da
aralarında bulunduğu sivil toplum temsilcileri hakkında verdiği beraat kararları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce bozuldu. Daire, Kavala gibi Gezi Parkı olayları nedeniyle suçlanan isimler aleyhine cezai hüküm kurulmasını istedi. Ayrıca Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve Yönetim Kurulu’nun 10 üyesi hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını
aşağılama” suçlamasıyla dava açıldı.
Şubat, Mart ve Nisan aylarında sosyal medyaya yönelik engelleme kararlarıyla Türkiye genelinde
Covid-19 salgını gerekçesiyle her türlü toplumsal etkinliklere yasaklamalar getirilmesi gündemdeydi. Bu
kapsamda aylarca barolar gibi meslek örgütleri ile pek çok sivil toplum kuruluşları açısından yeni yönetim
kurullarını oluşturmak amacıyla demokratik seçimler yapabilmeleri de engellendi.
Mayıs ayında muhalefet partileri tarafından iktidarı eleştirme ve sorgulama görevlerini kullanırken
Türkiye’de son dönem yaşanan engellemelere yenileri eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Merkez
Bankası’nın son dönemde eritilen rezerviyle ilgili “128 milyar dolar nerede?” sorusunu içeren afişleri ve
panolardaki ilanları Bursa’nın Mudanya ilçesinde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” edildiği iddiasıyla soruşturma konusu yapıldı. Bursa’nın ardından Kırşehir, Konya, İstanbul’un ilçelerinde CHP yöneticileri
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aleyhine açılan soruşturmalar yoluyla CHP’nin kampanyasına müdahaleler sürdü. Bu durum sosyal medyada aynı soruyu gündemde tutan yaygın kampanyalara yol açtı. CHP bu engellemeler karşısında Anayasa
Mahkemesi’ne başvuruda bulunacağını açıkladı. Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Erdoğan’ın yüksek öğretim diplomasıyla ilgili iddiaları gündeme getirdiği “Soru Bir: Diploma Nerede” afişleri de soruşturma
konusu yapıldı.
Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları devam etti
Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına dayanan adli işlemlerdeki
artış, siyasetçiler, sanatçılar gibi kamuoyu önündekiler yanında, sıradan vatandaşın ifade özgürlüğüne de
tehdit oluşturmayı sürdürdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devlet yurtlarında barınacak öğrenciler için “Cumhurbaşkanı’na hakaret etme suçunu işlememiş olma” ön şartı getirdi. Adalet Bakanlığı verilerine göre; 20142019 yılları arasında ise, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu kapsamında 128 bin 872 kişiye soruşturma
açıldı. Bu soruşturmalardan 27 bin 717’si hakkında kamu davası açılmasına karar verildi. Toplam 903 çocuğun yargılandığı davalarda dokuz bin 556 kişi içinse mahkumiyet kararları verildi. Bu süreçte açılan soruşturmaların önemli bölümünü, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar oluşturdu.
Sanatçı Genco Erkal, 2016’dan bugüne bazı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Benzer suçlamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yerel mahkemede beraat etmesine Erdoğan’ın avukatlarının itiraz edişi de dikkat
çekti.
Son olarak Pinterest’in de Türkiye’ye temsilci atama kararı almasıyla günlük erişimi bir milyondan
fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının tümünün iktidarca yapılan sosyal medya düzenlemesini uygulama kararı aldığı duyuruldu.
Haziran ayında oyuncu Ezgi Mola hakkında tecavüz şüphelisi Musa Orhan’a hakaret ettiği iddiasıyla
açılan dava sanatçılar ve kadın hak örgütlerince tepkiyle karşılandı. Takma adı “Şehinşah” olan rap müzik
şarkıcısı Ufuk Yıkılmaz, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Oyuncu Levent Üzümcü, üç yıl önce Twitter’daki bir paylaşımıyla ilgili “dolar kurunu yükselttiği”
şikayeti yapıldığı için ifadeye çağrıldı. Sadece sanatçılar veya toplumsal muhalefet kesimleriyle ilgili değil,
muhalefet partilerini hedef alan ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı hamleler de devam etti. CHP İstanbul Avcılar
İlçe Başkanı Erdal Nas hakkında “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var” açıklaması nedeniyle muhalefet partilerince yürütülen “10 bin
dolar alan siyasetçi kim?” sorunu ve kampanyası da engellenmeye çalışıldı.
Türkiye’de güvenlik güçlerinin olaylarda aşırı güç kullandıkları tartışması sürerken, İzmir İl Emniyet
Müdürlüğü’nde görevli 27 yıllık polis memuru Çağatay Atasay’ın, “kanunsuz emir uygulanmamalı” görüşünü dile getirdiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılması dikkat çekti. Atasay, geçtiğimiz yıl Haziran’da
çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan eylem sırasında avukatlara aşırı güç kullanılmasına tepki gösterdiği
sosyal medya mesajı nedeniyle disiplin suçu işlemiş kabul edildi.
Temmuz ayında CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ifade daveti yapılmaksızın trafikte
seyir halindeyken “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı basın açıklaması girişimleri yürüten kadınlara polis sert müdahalelerde bulundu. Terör örgütü IŞİD’in Suruç’ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri anma etkinliklerinde
de çok sayıda vatandaş gözaltına alındı.
Ağustos ayında Türkiye’nin orman yangınlarıyla ve sel felaketleriyle boğuştuğu günlerde basın özgürlüğü gibi ifade özgürlüğü de hedef tahtasındaydı. İktidar partisi ve hükümet, orman yangınları ile ilgili
Türkiye’ye özellikle deniz veya göletlerden su alma özelliğine sahip söndürme uçakları gönderilmesi için
başlatılan “Help Turkey” paylaşımlarını hedef aldı. Sanatçılar başta olmak üzere, Türkiye’yi güçsüz göstermeye çalışanlar olduğu iddiasındaki iktidarın bu görüşü doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu
paylaşımlar için soruşturma başlattı.
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Elçiler krizi
Eylül ayında görece sakin günler ardından Ekim ayında önceden haklarında beraat kararları verilmesine karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidarca hedef alınan Gezi
Parkı eylemleriyle ilgili yeniden yargılamalar devam etti. Bu kapsamda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi,
aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu 16 kişi aleyhindeki “Gezi Davası” ile Gezi
Parkı eylemlerine katıldıkları için Çarşı taraftar grubu üyesi 35 kişi aleyhindeki “Çarşı Davası” dosyalarını
birleştirdi. Aynı davada oy çokluğuyla alınan kararla Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmedilişi ise Türkiye ve dış dünyada tartışmaları tetikledi. Hakkında hala hüküm verilmemiş olmasına rağmen
dört yıldır tutuklu yargılanan Kavala için Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç,
Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcilerinin ortak açıklaması
gündemi belirledi. AİHM kararı uyarınca Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan elçiler için Erdoğan
tarafından “persona non grata – istenmeyen kişi” işlemi yapılacağını duyurması tansiyonu yükseltti.
Türkiye’nin yabancı diplomatları sınır dışı edeceği tartışmalarının yaşandığı iki günlük gerilimde Kavala’nın durumu uluslararası arenaya da taşındı. Sonrasında ABD Büyükelçiliği’nin Viyana Sözleşmesi’ne
uymayı teyit ettiğine ilişkin açıklaması ve bunun diğer elçiliklerce paylaşılması üzerine “elçiler krizi” sona
erdi. Ancak Roma’daki G-20 Zirvesi toplantısında kimi liderler Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği
yönünde görüş açıkladılar. Osman Kavala’nın 26 Kasım’daki duruşmada yani Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nden önce serbest bırakılabileceği de iddia edildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 2015-2019 “Eleştiriyi Susturmak” başlıklı raporunda ise,
ifade özgürlüğüne yönelik 2 bin 779 ihlal yaşandığı duyuruldu. Bu arada 2022 yılı AYM’nin gündeminde
en az 25 bin hak ihlali iddialı bireysel başvuru dosyası bulunduğu ancak bunun mahkeme için büyük bir yük
olduğu gündeme yansıdı. MHP Lideri Bahçeli ise, AYM’nin bireysel hak ihlalleri kararlarından duyduğu
rahatsızlığı yineleyerek, yüksek mahkemeyi kapatma talebini tekrarladı.
Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü alanındaki sorunlu başlığı olarak görülmekte olan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen adli süreçlere ilişkin AİHM’nin aldığı karar dikkat çekti.
AİHM, Vedat Şorli’ye verilen hapis cezası kararını değerlendirmesinde bu suçlamanın Avrupa hukuk normlarıyla uyuşmadığına ve ifade özgürlüğü aleyhine olduğu yönünde karar verdi. Bu kararın emsal niteliğinde
olduğu görüşü ağırlık kazandı.
Kasım ayında Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini de etkileyecek nitelikteki en önemli dava, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu Kavala’nın yargılandığı Gezi
Davası’ydı. Kasım sonundaki duruşmada, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi üzerine
Aralık’ın ilk günlerinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala için AİHM kararlarının uygulamaması
nedeniyle 1963’te Konsey’in kurucu üyelerden Türkiye aleyhine yaptırım sürecini başlattı.
Aralık ayında bireysel ifade özgürlüğü kapsamındaki sosyal medya mecralarında paylaşılan sokak
röportajları da hedef alındı. Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sahibi Mehmet Koyuncu, İlave TV sahibi Arif Kocabıyık ve kameramanı Turan Kural, “kişisel verileri
alenen yaydıkları” iddiasıyla gözaltına alındı. Sokak röportajlarıyla milyonlarca izleyiciye seslenen ve gazetecilik yaptıklarını belirten bu isimler, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Böylece sokağa çıkmaları, sokak röportajı yapmaları engellendi.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla her kesimden yurttaşlar aleyhine adli süreç de devam
etti. CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı hakkında açılan davada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 11 ay hapis cezasına karar verildi ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
Zonguldak’ta Ereğli Kaymakamlığı’nın giriş katındaki Erdoğan’ın portresini yere atıp kırdığı için yurttaş
A.Ç. tutuklandı. Konya’da yaşayan B.G. hakkında ise bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verildi. T24 yazarı
Hasan Cemal hakkında da dava açıldı.
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İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Ocak 2021
● TV5’te “Ekonomi ve Ötesi” programı yapımcısı Hasan Basri Akdemir, son dönemde Habertürk’e
kamu ve iktidara yakın şirketler tarafından daha az reklam verildiğini açıkladı.1 Akdemir, Emlak Katılım,
Emlak Konut, Mondi, Eti Maden, Bellona, Erciyes Anadolu Holding, Türk Hava Yolları, İstikbal ve Ziraat
Katılım’ın reyting oranı en iyi olan haber kanalı Habertürk’e 2020 yılında bir saniye bile reklam vermediğini söyledi. Akdemir, “TOKİ yalnızca 440 saniye reklam vermiş. Muadili NTV 7.605 saniye reklam almış.
Mesela Ulusal Kanal 10.835 saniye reklam almış. Yerel kanalların da TOKİ’nin havuzunda olması dikkatimi çekti. Vakıf Katılım 1300 saniye Habertürk’e reklam vermiş. Mesela A Para 17.867 saniye. Hadi o
ekonomi kanalı, Vakıf Katılım’ın o kadar reklam vermesi doğal. Habertürk ile aynı grupta olan ekonomi
kanalı HT Bloomberg yalnızca 650 saniye reklam alabilmiş. Bengü Türk TV’ye 105.175 saniye reklam veren
Türk Telekom, Habertürk’e 36.279, Akit TV’ye 256.231 saniye reklam veren Turkcell ise Habertürk’e
35.424 saniye reklam vermiş” tespitlerinde bulundu. Akdemir, “Uğur Soğutma 9.050 saniye, Çaykur 7.637
saniye Habertürk’e reklam vermiş. Velhasıl sadece RTÜK ceza vermiyormuş kanallara. Habertürk örneği
çarpıcı ama hiçbir geçim kaynağı olmayan ve çok daha zor durumda olan kanallar ve bundan etkilenen
gazeteciler var. Cumhur İttifakı’nın temsilcisi MHP ve ittifakın destekçisi Vatan Partisi’nin medyadaki temsilcilerine verilen reklamlara dikkat çekeceğiz. Oy oranlarına göre reklamların verildiği izlenimi de apaçık
ortada. MHP ile yakınlığı bilinen Bengü Türk TV’nin, devlet, Türkiye Varlık Fonu ve TMSF bünyesindeki
firmalardan aldığı reklamlar şöyle, Ziraat Katılım Bankası 5060 saniye, Emlak Katılım 1574 saniye, Emlak
Konut 16641 saniye, Eti Maden 3304 saniye, Vakıf Katılım 4778 saniye, Turkcell 8208 saniye, TOKİ 30970
saniye, Türk Telekom 105175 saniye”2 bilgilerini aktardı.3 Akdemir, “CHP ile yakınlığı bilinen Halk TV,
KRT, TELE1 tüm kamu bağlantılı firmalardan toplamda sıfır saniye reklam aldı. Saadet Partisi ile yakınlığı
bilinen TV5 tüm bu firmalardan sıfır saniye reklam aldı.4 Reyting rekorları kıran dizilere ve haber bültenlerine sahip Fox TV ise tüm bu firmalardan sıfır saniye reklam aldı. Reklam pastasının büyük bölümünü kimin
kapladığını açıklamamıza gerek var mı? Hem reklamı dağıtan hem toplayan aynı grup ise bu soruyu sormaya da pek gerek olmaz”5 paylaşımı yaptı.
● Basın İlan Kurumu (BİK), Sözcü’nün, “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” haberi hakkında işlem başlatılacağını, “Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi re’sen ele alınıp,
gerekli işlemler yapılacaktır” açıklamasıyla duyurdu.6 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Sözcü gazetesini ben okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020’nin
adeta taçlı yıldızıdır” 7 dedi.8
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) arazisine yapılacak inşaatın ihalesini Bilal Erdoğan’ın arkadaşının alması ile ilgili haberlere 11 Ağustos’ta erişim engellenmesi getirilmesiyle ilgili haberlere de 2 Eylül 2020’de, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellendi.9 Haberler, Cumhuriyet, T24 ve Diken olmak üzere pek çok haber sitesinde yer alıyordu.10
2 Ocak 2021
● Sözcü, TBMM’nin uygulamasında yazılı gazete baskılarına yer verilen basın bölümünden çıkar11
tıldı. TBMM Başkanlığı, uygulamada bir sıkıntı yaşandığını açıkladıktan sonra Sözcü gazeteler arasındaki
yerine döndü.12 Ancak bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben Sözcü okumuyorum. Kimse de lüzumsuz
yere buna para verip almasın” sözlerinin ardından yaşanması dikkat çekti.13
https://www.yurtgazetesi.com.tr/medya/akp-haberturke-reklam-ambargosu-mu-uyguluyor-flas-aciklama-h171152.html
https://twitter.com/hbasriakdemir/status/1345020655377506306
https://odatv4.com/iktidar-haberturku-kiskaca-aldi-01012150.html
4 https://twitter.com/hbasriakdemir/status/1345020659970281472
5 https://twitter.com/hbasriakdemir/status/1345020662985981953
6 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/basin-ilan-kurumu-sozcu-gazetesinin-ayasofya-haberi-ile-ilgili-gerekli-islemler-yapilacak/2095770
7 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sozcu-gazetesine-inceleme-baslatildi-1803026
8 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-asilarda-alinan-bir-mesafe-var/2095572
9 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-arkadasinin-ihale-almasi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi/
10 https://halktv.com.tr/erisim-engeli-haberine-gelen-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-443361h
11 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-kimse-para-verip-almasin-dedigi-sozcu-gazetesi-meclis-uygulamasindan-cikarildi-1803157
12 https://www.gazeteduvar.com.tr/sozcu-tbmm-uygulamasinda-devam-ediyor-haber-1509025
13 https://www.birgun.net/haber/sozcu-gazetesi-meclis-in-haber-aplikasyonundan-cikarildi-meclis-teknik-sorun-dedi-328824
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● Balıkesir Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cem Bahtiyar’a Twitter’da Erdoğan’ın
“Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” paylaşımına
“Yav he he” yorumu yaptığı için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede Twitter’da “Erdoğan yargılanacak 21 Cenevre’de olabilir” yazılı görseli altına Bahtiyar’ın “Erdoğan’ın yargılanması için 50 bin imza Birleşmiş Milletler’e sunulacak” yorumu da suç sayıldı.14
● Milli Gazete, market zinciri BİM’in “Ucuz ette hileli satış”15 başlıklı, Sadettin İnan imzalı haberi
sansürletmek istediğini açıkladı. Milli Gazete, son sayfasında, “Bugün sayfada ‘BİM reklamı’ olacaktı. Ancak reklam verenin ‘haber sansürü’ taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişmeler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” açıklaması yapıldı. Söz konusu haberde, müfettişlerce BİM hakkında talep edilmesine karşın Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma için izin vermediği anlatılıyordu.16
● AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülerek ibadete açılması gelişmesini de “2020’nin felaketleri” başlığı altında göstermesi nedeniyle Sözcü’ye “Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını ‘felaket’ olarak gören köhne zihniyet, bu
milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir”17 dedi. Kurtulmuş, Sözcü’nün bu haberini “büyük bir saçmalık”
ve “milletin değerleri ile savaşmak” olarak niteledi. “Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi” diyen Kurtulmuş, “Şunu demek çok mu zor, ‘Özür diliyoruz aziz milletimiz. Biz bunu kastetmedik’ dersiniz. Kusura
bakmasınlar, bu milleti cahil zannetmesinler” diye konuştu.18 AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var.
Millete ait olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir’ ilkesini de sevmiyorlar” ifadelerini kullandı.19
4 Ocak 2021
● Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Evrensel’in 25.
yaş kutlaması için hazırlanan reklam filmine 6502 sayılı Kanun’un 61. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle
20.953 lira idari para cezası verdi. Evrensel’e tebliğ edilen karar metninde, “Kuruluşunuzun ‘TELE1’ logolu
televizyon kanalında 8 Temmuz 2020’de yayımlanan ‘Zamlar karşısında açlıkla sınanan, insanca yaşamak
isteyen milyonların sesi’ ibareli reklamlarında, bir kız çocuğunun terör örgütünü simgeleyen bez parçasını
tuttuğu görsellere yer verildiği, bu durumun yasadışı davranışlara göz yuman, bu davranışları özendiren ve
destekleyen unsurlar içerdiği” suçlamasında bulunuldu. Aynı reklam gerekçesiyle TELE1’e de “terörü övmek, teşvik etmek, terör örgütlerini güçlü veya haklı göstermek” gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası
verilmişti.20 Söz konusu reklam filmine ceza gerekçesi olarak “Nevruz mitinginde sarı kırmızı ve yeşil renkler bulunan bir şalı taşıyan çocuk fotoğrafına yer verilmesi” gösterildi. Avukat Devrim Avcı, idare mahkemesinde karşı dava açılacağını ifade etti.21
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1’in “Gün Başlıyor” sunucusu Can Ataklı hakkında “Tayyip Erdoğan’ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor” şeklindeki açıklaması gerekçesiyle soruşturma başlattı.22
5 Ocak 2021
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’te yayımlanan muhabirler Habibe Eren ve Öznur Değer’in Gülistan Doku’nun ölümünün sorgulanması amacıyla yapılan eylemde gözaltına alındıklarına ilişkin
haberi erişime engelledi.23
6 Ocak 2021
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile onlara bilgi
temin ettiği iddia edilen astsubay Erdal Baran’ın yargılanmasında, savcılıktan ihbarcının açık kimliğiyle
ilgili bilgilere yanıt verilmesinin beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Baran’ın tutukluluk halinin
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-aciklamasiyla-ilgili-twitterda-yorum-yapan-gazeteciye-hapis-istemi-yav-he-he-davasi-1803089
https://www.milligazete.com.tr/haber/5741605/ucuz-ette-hileli-satis
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bimin-sansurletmek-istedigi-haber-ortaya-cikti-1803140
17 https://www.aa.com.tr/tr/politika/numan-kurtulmus-ayasofya-cami-inin-acilmasini-felaket-goren-zihniyet-milletin-basina-gelmis-en-buyuk-felakettir/2095820
18 https://www.birgun.net/haber/numan-kurtulmus-sozcu-gazetesine-yuklendi-bu-milleti-cahil-zannetmesinler-328859
19 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101011043497339-ak-partiden-sozcu-gazetesine-ayasofya-tepkisi/
20 https://tele1.com.tr/tele1den-sonra-evrensele-de-para-cezasi-kesildi-300137/
21 https://www.evrensel.net/haber/422705/evrensele-tele1de-yayimlanan-reklam-nedeniyle-21-bin-lira-para-cezasi-verildi
22 https://www.birgun.net/haber/yandas-sabah-duyurdu-gazeteci-can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-329113
23 http://jinnews.com.tr/TUM-HABERLER/content/view/154532
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devamına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail
Zeki Dükel hakkında “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme” suçundan hazırlanan ikinci iddianamenin mevcut dava ile birleştirilmesine karar verdi. Dava 5 Şubat’ta görülecek.24
● İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve OdaTV Genel
Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın kitabı Cendere’deki iddialarla ilgili haberleri “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle erişime engelledi.25 Haberler, Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın bir davada rüşvet pazarlığı içinde yer aldığı iddiaları ve bu iddiaları gündeme taşıyan Ahmet Şık ile ilgiliydi.26
● İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, hakim Özlem Yayla’nın talebiyle Sabah, Yeni Akit ve
Takvim’in “AK Partili vekile ‘köpek’ diyen kadına beraat verdi” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.27 Haberlerde, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’a “yalloz, köpek” gibi
kelimeler kullandığı iddiasıyla “hakaret” suçundan dava açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı
alan hakim Özlem Yayla’dan bahsediliyordu.28
7 Ocak 2021
● DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker ve Haber Müdürü Peter Limbourg hakkında 21 Eylül 2020 tarihli “ABD bankalarından suçlama: Aktif Bank şüpheli işlemlere aracı oluyor” haberi gerekçesiyle Aktif
Bank’ın şikayette bulunmasıyla soruşturma başlatıldı. Ünker, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti
Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde ifade verdi. Aktif Bank, Çalık Holding’in bünyesinde bulunuyor.
Haberde, ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi olan Mali Suçları Uygulama Ağı’nı raporunda, Aktif
Bank’ın, Taliban’a destek olmakla ve porno siteleri için para transfer etmekle suçlanmasına yer verilmişti.
Raporda, Aktif Bank 91.6 milyon dolarlık şüpheli para transferiyle suçlanmıştı. Ünker, haberde Aktif
Bank’ın da tepkisini ve karşı görüşünü yansıtmıştı. Bazı işlemlere Berat Albayrak’ın holdingde CEO olduğu
döneme rastladığı kaydedildi.29
10 Ocak 2021
● Aksaray’da İlk Havadis İmtiyaz Sahibi ve Anadolu’nun Sesi Haber Koordinatörü İzzet Tınmaz,
kendisine gelen bir haber ihbarını değerlendirmek üzere yola çıktığında aracını durduran iki kişi tarafından
darp edildi. Tınmaz, aracını zorla durduran kişilerce “gazetecilere uyuz oluruz” denilerek saldırıya uğradığını açıkladı. Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılması ardından Tınmaz,
hastaneye kaldırıldı. Kendisini darp eden şahısları tanımadığını belirten Tınmaz’ın sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi.30
11 Ocak 2021
● İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, T24’ün “AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan tartışma yaratacak İrfan Fidan açıklaması” haberini ve YouTube videosunu Fidan’ın talebiyle
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.31 Haberde, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Yeneroğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yken Yargıtay’a atanan ve orada henüz görev yapmaksızın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan ile ilgili yaptığı açıklamalar yer alıyordu.32
12 Ocak 2021
● İfade Özgürlüğü Derneği, EngelliWeb projesi kapsamında, Twitter’ın uygulamadığı erişime engelleme kararıyla ilgili bazı haber bilgilerini paylaştı. Buna göre; İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Sözcü’nün
Twitter hesabının 26 Mayıs 2015’te, Ordu 2. Sulh Ceza Hakimliği İsmail Saymaz’ın hesabını 28 Kasım
2016’da, Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği BirGün’ün hesabının 15 Ocak 2015’te, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği Barış Yarkadaş’ın hesabını 5 Mayıs 2017’de, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği Taksim Dayanışma’nın 21 Nisan 2017’de, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği soL Haber Portalı’nın hesabını 26 Ağustos

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gazeteciler-yildiz-ve-dukel-hakkindaki-davada-birlestirme-karari/2100078
https://twitter.com/engelliweb/status/1346867583614656512
26 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukati-hakkinda-rusvet-iddialari-ile-ilgili-haberler/
27 https://twitter.com/engelliweb/status/1346892886672027649
28 https://ifade.org.tr/engelliweb/bir-hakimin-verdigi-kararla-ilgili-cikan-haberlere-erisim-engelletmesi/
29 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/237188-pelin-unker-e-aktif-bank-sorusturmasi
30 http://haber.dagder.org.tr/2021/01/10/aksarayda-gazeteciye-saldiri/
31 https://twitter.com/engelliweb/status/1348695016223481867
32 https://ifade.org.tr/engelliweb/deva-partisi-genel-baskan-yardimcisi-mustafa-yeneroglunun-yargidaki-gelismelerle-ilgili-aciklamalari/
24
25
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2015’te erişime engellenmesi yönünde kararlar aldı. Ayrıca Can Dündar ve HDP’nin hesapları için de erişim
engelleme kararları olduğu ifade edildi.33
● İstanbul Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, OdaTV, BirGün, Cumhuriyet, Aykırı, Gazete
Duvar’ın “İBB’de yolsuzluk haberlerine erişim engeli” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.34 Haberlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), AKP dönemine ilişkin belediyede
gerçekleşen yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin AKP dönemindeki İBB Genel Sekreter Yardımcısı sıfatıyla
ihale ve harcama yetkilisi olan şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu
yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusu haberleri ile bu habere erişim engeli getirilmesinden bahsediliyordu.35
● Gazeteci Mustafa Hoş hakkında Denizli - Çivril’de Süleymancılar adlı tarikat yapılanmasına ait
olduğu kaydedilen Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşanan cinsel istismar iddialarını36 gündeme
taşıdığı için dava açıldı.37 Hoş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “özel hayatın gizliliği”, “iftira”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve
“yayın yasağı ihlali” suçlamalarından dava açıldığı duyuruldu.38 Dava, Civril Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek. Ayrıca Denizli Sulh Ceza Hakimliği de habere yayın yasağı getirmişti.39
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki iddianameyi dava
dosyasına delil olarak ekledi. Mahkeme, 22 Kasım 2019’da yayımlanan “Gar katliamında gizlenen dosya”
haberi gerekçesiyle “terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef göstermek” suçlamasıyla gazeteciler hakkındaki yargılamayı 16 Mart’a erteledi.40
● Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin hakkında
2017’de yaptığı Facebook paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası suçlamasıyla” bir yıl altı ay 22
gün hapis cezasına hükmetti. Boğatekin ise, “Vali’nin dahi önünde önünü iliklediği Uğur Yalçınkaya kimdir? Niye haber yaptığımız için hakkımızda açılan soruşturmalar bir anda yüze 500 oranında arttı? Biz bu
kişi kimdir diye haber yaptık ama kimse bunu soruşturmadı” tepkisini gösterdi.41
● BİK, Evrensel’e, Cumhuriyet’te çalışan gazetecilerin ifadeye gitmesini, 1 Mayıs 2020’de, “Cumhuriyet kaçak villa haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı” şeklinde haberleştirdikleri gerekçesiyle üç günlük ilan
kesme cezası verdi. Haberde doğruluğu kanıtlanmamış hiçbir bilgi yer almazken, Altun’un şikayet dilekçesinde, “Haberde kaçak vurgusu yapılarak saptırılmış, hukuka uygun gerçeklerden ihale süreci dikkate alınmamış, hakikati öğrenmek amacıyla herhangi bir araştırma yapılmamıştır” denildi. Evrensel’in BİK’e verdiği savunmada, “Siyasal eleştiri ile ilgili yazıların, haberlerin, eleştirilerin hoşgörü ile karşılanması zorunluluğu, demokratik sistemin gereğidir” denildi. Ayrıca savunmada, Altun’un İletişim Başkanı olduğu,
BİK’in de İletişim Başkanlığına bağlı olduğu, kurumun başında olan şikayetçinin, kendisinden bağımsız
olmayan bir kuruma şikayetçi olarak başvurmasının adil bir yargılamaya da engel olabileceği belirtildi. BİK
ise, Evrensel’in “haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını” savundu. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise, BİK’in daha önce de “CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi” haberi ve
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Altun’a gösterdiği tepkiye dair olan haber nedeniyle kendilerine
beş günlük ilan kesme cezası verdiğini hatırlattı.42
13 Ocak 2021
● Aydın’da uyuşturucu satıcılığı suçundan tutuklanan sanıklarla ilgili haber takibi sırasında, gazeteciler Murat Uçkaç ve Kıymet Sarıyıldız, Aydın Adliyesi önünde zanlı yakınları tarafından darp edildi.
Gazeteciler söz konusu kişilerden şikayetçi oldu. Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, olayın adliye önünde birçok devlet görevlisinin gözü önünde olduğunu vurgulayarak, “Olayın yatışmasının ardından gazete ofisine gitmek için ayrılan
https://twitter.com/engelliweb/status/1349058324822716416
https://twitter.com/engelliweb/status/1349291869679845376
https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbnin-akp-donemine-iliskin-suc-duyurusu-haberlerinin-engellenmesi-haberleri-erisime-engellendi/
36 https://www.birgun.net/haber/tarikat-yurdunda-12-yasindaki-cocuga-defalarca-tecavuz-uzerini-kapatmaya-calismislar-281690
37 https://www.aykiri.com.tr/gazeteci-mustafa-hos-a-tarikat-yurdundaki-cinsel-istismari-yazdigi-icin-dava-acildi/8747/
38 https://twitter.com/mustafahos/status/1348980832875270144
39 https://halktv.com.tr/cocugun-cinsel-istismarini-haberlestiren-mustafa-hosa-dava-en-cok-canimi-yakan-bu-oldu-444250h
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-uludag-ve-akcaya-ankara-gar-katliami-haberi-sebebiyle-acilan-dava-ertelendi/
41 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ozgur-bogatekine-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/
42 https://www.evrensel.net/haber/423406/haberde-fahrettin-altunun-adi-gecti-bik-evrensele-3-gun-ilan-kesme-cezasi-verdi
33
34
35
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arkadaşımız Kıymet Sarıyıldız, Yağcılar Çarşısı içinde ikinci kez aynı kişiler tarafından darp edildi. Yine
birçok vatandaşın gözü önünde meydana gelen olaya toplumun duyarsız kalmış olması, iki gün önce günümüzün ne kadar samimiyetsizce kutlandığının göstergesidir” dedi. Ulusan, “Olayın ardından saldırganlardan şikayetçi olan arkadaşlarımıza Cemiyet olarak gerekli hukuki desteği sağlayacağız. Saldırının sadece
iki arkadaşımıza karşı değil, basın özgürlüğüne karşı yapılmış olduğuna inanıyor, olayın faillerinin ellerini
kollarını sallayarak dolaşmaması ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini
istiyorum” dedi.43
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Melis Alphan hakkında 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında çektiği ve paylaştığı bir fotoğraf gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla44 yedi buçuk yıl hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti.45
● İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1’de yayımlanan “Gün Başlıyor”un 23 Mart 2020’deki
bülteninde MEB’e bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV’de, başörtülü bir öğretmene yönelik eleştiri nedeniyle sunucu Can Ataklı’nın savunmasını dinledi. Ataklı, insanları yaşam biçimi nedeniyle aşağılamadığını,
kamu düzeni açısından eleştiride bulunduğunu belirterek, “O günkü yayında başörtülü öğretmene yönelik
dört beş cümlem var. Rol model olmaması gerektiğini söyledim. Benim ifade tarzım bazı kesimleri rahatsız
ediyor” dedi. Davaya müdahil olma talebiyle Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müjgan Siyah Çevik, “Sanığın tecrübeli bir gazeteci olarak bu konuşmayı yapmasını kabul etmiyoruz. Nefret söylemleri konusunda medyanın dikkatli olması gerekiyor” ifadesini kullandı. Ancak Mahkeme, kadın haklarında
alanındaki KADEM’in davaya müdahil olma talebini reddetti. Dava ise, Kardeşlik Derneği’nin46 şikayetiyle
başladı. Ataklı’nın “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamakla” suçlandığı dava, 6 Mayıs’a ertelendi.47
14 Ocak 2021
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ruken Demir’in haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçesiyle yargılanmasında, yurt dışı yasağı ve ayda bir olmak üzere hakkında verilen adli kontrol uygulamasına devam edilmesine hükmetti. Demir, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı davada söz konusu üç bilgisayar ve hard diskin ortak kullanıldığını ifade etti. Mahkeme, buna
ilişkin dosyanın incelenmesine karar vererek davayı 23 Şubat’a erteledi.48
● Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma
kapsamında tutuklanan MA muhabiri Mehmet Aslan’a haberleriyle ilgili sorular yönelttiği açıklandı. Aslan’ın avukatı İslam Aslan, müvekkiline haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler, bir yazısında bir cezaevinden başka bir cezaevine nakledilen hükümlülerle ilgili kullandığı “sürgün” kelimesini, Silivri Cezaevi’ndeki
tutuklulara Covid-19 virüsü testi yapılmaması, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’da 15 Nisan
2020’de yapılan değişikliğin Anayasal bir güvence olan eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve gözaltı işlemlerinde
“çıplak arama” iddialarına ilişkin haberlerin sorulduğunu bildirdi.49
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Habertürk, Halk TV ve KRT yayınlarının “lekeli zihniyetlerin gerçek niyetlerini açığa ve ortaya çıkardığını” öne sürdü. Bahçeli, “Bazı sözde köşe yazarları var ki,
Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında
geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor. Ayrıca Habertürk’te Veyis Ateş’in hazırlayıp sunduğu ‘Türkiye’nin
Nabzı’ programının dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim
Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim” dedi.50
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, gazeteci Can Dündar hakkında verdiği toplam 27 yıl altı
ay hapis cezası kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun 25 Ocak
2016 tarihli iddianame özeti yer aldı. Kararda, Dündar’ın devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamasından
sonra Suriye’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’ne 5
https://www.birgun.net/haber/aydin-da-gazetecilere-saldiri-330233
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-melis-alphan-a-6-yil-onceki-newroz-paylasimi-nedeniyle-dava-7-5-yila-kadar-hapsi-isteniyor,926246
45 https://www.evrensel.net/haber/423457/gazeteci-melis-alphana-newroz-fotografindan-7-5-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi
46 https://twitter.com/kardeslikbirlik?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
47 https://www.mlsaturkey.com/tr/can-ataklinin-halkin-bir-kesimini-asagilamak-suclamasiyla-yargilandigi-dava-ertelendi/
48 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-davasi-subat-ayina-ertelendi/
49 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-aslanin-tutuklanma-gerekcesi-cezaevleri-hakkinda-yazdigi-haberler/
50 https://www.gercekgundem.com/siyaset/243995/devlet-bahceli-simdi-de-medyayi-hedef-aldi-haberturk-halk-tv-krt
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Haziran 2015 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni şikayet eden bir özdeş mektup sunulduğu belirtildi.
Bu çerçevede Mahkeme, 3 Aralık 2020’de Dündar hakkında “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya
askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçlamasıyla 18 yıl dokuz ay ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya
dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla sekiz yıl dokuz ay olmak
üzere toplam 27 yıl altı ay hapis cezasına karar vermişti.51
15 Ocak 2021
● Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, evi önünde dört kişi tarafından darp edildi. Saldırıya
ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü ise, “15 Ocak 2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ yazarı Mehmet
Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde
saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan üçü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari bir şahsın yakalanmasına
yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir” açıklaması yaptı.52 Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran kişilerle Uğuroğlu'na saldıran kişilerin aynı şahıslar olduğu iddia edildi. Uğuroğlu, ifadesinde saldırganlarca “MHP’den geliyoruz.
MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” denildiğini söyledi.53

● KRT TV’de “Taşınmaz Hukuku” programı sunucusu avukat Afşin Hatipoğlu’na kimliği tespit edilemeyen kişilerce bir saldırı gerçekleştirildi. Hatipoğlu, saat 18.30’da evine girmek üzereyken maskeli üç
kişinin üzerine saldırdığını belirterek “Şükürler olsun, sağlık durumum iyi, evimde dinleniyorum. Gerekli
şikayetleri yaptım, hukuki süreci takip ediyorum. Türkiye’de yaşadığımı hatırlatan saldırganların kimler
olduğunu ise merak ediyorum”54 dedi.55
●

Antalya 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, ÇGD Akdeniz Şubesi Başkanı Engin Korkmaz hakkında
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan davada, savcılık
talebiyle Erdoğan’ın avukatlarına tebligat gönderilmesine karar verdi. Korkmaz, önceki savunmalarını tekrar ederek, eleştiri çerçevesinde ifade ettiği o günkü düşüncelerinin hakaret kastı taşımadan dile getirilmiş
ifadelerden ibaret olduğunu söyledi. Savcı ise, Erdoğan’ın avukatına bildirimde bulunulmasını talep etti.
Mahkeme savcılık talebini kabul ederek davayı 11 Haziran’a erteledi.56
17 Ocak 2021
● Ordu’da yayın yapan Taşbaşı TV, AKP İl Kadın Kolları kongresinde Ordu Büyükşehir Belediyesi
tarafından hediye dağıtılmasıyla ilgili “Belediye Kaynakları ile Parti Etkinliği” haberini baskılar yüzünden
kaldırmak zorunda kaldığını açıkladı. Taşbaşı TV sahibi Muzaffer Şensoy, Ordu’da tek sesliliğe devam diyerek, ekonomik özgürlük yoksa bu şehirde habercilik yapılamayacağı konusunda sitemlerini dile getirdi.57
18 Ocak 2021
● İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ESP’ye yönelik operasyonda 46 kişiyle birlikte gözaltına alınmış olan ETHA muhabiri Pınar Gayıp hakkında nöbetçi mahkemece ev hapsi kararı verdi.58 Mahkeme, Gayıp hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.59
19 Ocak 2021
● İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem
Şimşek’in “Alman karikatürler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haberi nedeniyle “zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, savcılığa süre verilmesi kararıyla60 15 Nisan’a erteledi.61
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürtçe yayın yapan Xwebun yazarı ve Kürt dilbilimci Mehmet Şahin’in Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yürüttüğü faaliyetler nedeniyle “örgüt üyeliği”

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/can-dundara-mit-tirlari-davasinda-verilen-27-yil-6-ay-hapis-cezasinin-gerekcesi-aciklandi/2109851
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gazeteci-ugurogluna-saldiran-zanlilardan-3u-yakalandi/2111547
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yenicag-ankara-temsilcisi-orhan-ugurogluna-saldiri-328738h.htm
54 https://twitter.com/AfsinHatipoglu/status/1349790750339440640
55 https://www.gunboyugazetesi.com.tr/krt-tv-programcisi-avukat-afsin-hatipoglu-saldiriya-ugradi-76227h.htm
56 https://www.mlsaturkey.com/tr/cgd-akdeniz-subesi-baskani-korkmazin-davasi-ertelendi/
57 https://www.karadenizekspres.com/belediye-kaynaklari-ile-parti-etkinligi-haberini-yapan-gazeteci-tehdit-mi-edildi/25369/
58 http://www.etha17.com/haberdetay/muhabirimiz-pinar-gayip-ev-hapsi-karariyla-serbest-birakildi-134052
59 https://tele1.com.tr/esp-operasyonu-gazeteci-pinar-gayipa-ev-hapsi-309276/
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cem-simsekin-yargilandigi-dava-nisana-ertelendi/
61 https://twitter.com/PressInArrest/status/1351570969383624704
51
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suçlamasıyla yargılandığı davada, suç unsuru olarak gösterilen konuşmaların incelemesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi. Dava 27 Mayıs’a ertelendi.62
● Muğla Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün’ün “Ey IBAN edenler” ifadesini içeren tweet’i gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada, AYM’nin 15 Ocak’ta verdiği hak ihlali kararına karşın konuyu yeniden araştırmaya karar verdi. Mahkeme, Bodrum İlçe Jandarma
Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aygün’ün sosyal medya paylaşımlarının kamu
barışını bozan bir niteliğinin olup olmadığını araştırılmasını istedi. El konulan ve Ankara Kriminal Jandarma
Laboratuvar Amirliği’nde incelenen dijital materyaller arasında imajı alınanlar dışındaki tüm eşyaların Aygün’e teslim edilmesine hükmetti. Dava 9 Mart’a ertelendi.63
21 Ocak 2021
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve KRT’nin “CHP’li Başarır Erdoğan’ın avukatı hakkındaki iddialarına bir yenisi daha ekledi” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişime engelledi.64 Haberlerde, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
avukatı Ahmet Özel’in yargıda atamalar, dava dosyaları ve birçok konuda belirleyici olduğundan bahsediliyordu.65
● Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in “İlanın perde arkasındaki hileli et
skandalı” yazısını ve T24’ün bu yazıya ilişkin haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.66 Ağırel, yazısında, Milli Gazete’nin ‘BİM ifşası’nın perde arkasında 2019 yılına ait skandallar zinciri
olduğundan ve Bursa merkezli ETTAT firması hakkındaki iddialardan bahsediyordu.67
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın yeni kitapları Cendere’de, Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın bir davada rüşvet pazarlığı içinde yer aldığı iddialarıyla
ilgili haberlerin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği68 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.69
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van’da 2018’de Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat dağıtımlarında gözaltına alınan ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt propagandası”
suçlamalarıyla yargılanan Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman hakkında açılan davayı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, 29 Nisan’a erteledi.70
22 Ocak 2021
● Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Jiyan Haber Yazı İşleri Müdürü Sonya Bayık’ın “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında Hasankeyf Kaymakamlığı’na
yazı yazılarak yasak gerekçesinin öğrenilmesine ve basın açıklaması sırasındaki görüntülerin incelenmesine
karar verdi.71 Dava 27 Mayıs’a ertelendi.72 Bayık, Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın su tutma
işlemlerinin durdurulması talebiyle HDP Gençlik Meclisi’nin 12 Haziran 2019’da yapmak istediği basın
açıklaması sırasında gözaltına alınmıştı.73
● Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı davayı 2 Nisan’a ertelendi.74
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KKTC’de gazeteci Ayşemden Akın hakkında “Türkiye devletine ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya paylaşımları yaptığı” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Akın bunu, “Türkiye’de ifadeye çağrılmayan gazeteci kalmamıştı anlaşılan sıra

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-sahinin-durusmasi-atk-raporu-icin-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/hakan-aygunun-ey-iban-edenler-davasi-mart-ayina-ertelendi/
https://twitter.com/engelliweb/status/1352312460993245187
65 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukati-hakkindaki-iddialarla-ilgili-haberler/
66 https://twitter.com/engelliweb/status/1352570939091857408
67 https://ifade.org.tr/engelliweb/murat-agirelin-hileli-et-skandali-ile-ilgili-yazisi/
68 https://twitter.com/engelliweb/status/1352297093667368965
69 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-2/
70 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-gazete-dagitimcilarinin-yargilandigi-dava-yine-ertelendi/
71 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sonya-bayikin-davasi-mayis-ayina-ertelendi/
72 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sonya-bayikin-davasi-mayis-ayina-ertelendi/
73 https://jiyanhaber.net/yayla-ve-bayikin-durusmalari-ertelendi/
74 https://jiyanhaber.net/yayla-ve-bayikin-durusmalari-ertelendi/
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75

bize de geldi” Twitter paylaşımıyla duyurdu. KKTC’deki son cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde
Akın’ın “Türkiye Büyükelçisi bile bir partici gibi çalışmıştı. Bazı muhalif politikacılara baskı uygulamıştı.
Birçok medya kuruluşu bu amaca hizmet etmek için ayarlanmıştı”76 paylaşımı soruşturmaya gerekçe gösterildi.77
● BİK, BirGün’e, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Meclis gönderdi RTÜK Başkanı aldı’” haberini şikayet etmesi üzerine soruşturma başlatarak, iki gün resmi ilan kesme
cezası verdi. BİK haberin doğru olduğunu belirtti. Ancak Basın Ahlak Esaslarının, “Kişi ve kurum ve toplum
katmanlarına yönelik yayınlarda eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez. İftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesine aykırı bularak ceza verdi. Şahin’in, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un görevden aldırdığı habere konu olan Dr. Ahmet Hakan Dinç’e iş verdiğinin ortaya çıkmasına
yönelik 12 Kasım 2020’de yayımlanan haberde, Şahin ve Dinç’in ‘dernek arkadaşı’ olduklarına yer verilmişti. BirGün’ün avukatları ise, BİK’e sunulan yazılı savunmada, BİK’in soruşturmayı yürütmesinin tarafsızlık ilkesi gereği sakıncalı olduğunu belirterek gazetecilerin kamuyu bilgilendirme görevi olduğunu belirtti.78
● Yeni Akit, uluslararası ve bağımsız medya kuruluşlarını hedef göstererek, “Türkiye’de medyanın
baskı altında olduğunu iddia ederek ülkemiz aleyhine kara propaganda yürütenler büyük bir manipülasyona
imza atıyor. Ülkemizdeki basın özgürlüğünü istismar eden onlarca sözde medya organı, aleni bir şekilde
yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütlerinin propagandasını yapıyor. Birçoğu da marjinal sol
örgütlerin propaganda merkezi gibi çalışırken, yurt dışı menşeili medya kuruluşları ise dezenformasyon
içerikli bilgilerin yayılması görevini üstleniyor” dedi. Son 18 yılda insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğü noktasında Türkiye’nin çağ atladığını iddia eden Yeni Akit, “15 Temmuz darbe girişiminde bulunan
FETÖ ve senelerdir ülkemizi bölmeye çalışan PKK başta olmak üzere anayasal düzene düşman birçok marjinal sol örgüt, devletimize hedef alan yayınlarını halen sürdürüyor. 21 adet yayın organı HDP/PKK çizgisini
savunan yayınlar yapıyor. Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını iddia edenler, yurt dışı menşeili yayın
organlarını en fazla barındıran ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ise ısrarla görmezden geliyor. Diğer
yandan Sözcü, Cumhuriyet, Halk TV ve OdaTV’nin gibi medya organları ise hakaret ve iftiralara dayalı
manipülatif ve provokatör yayınları ile CHP ve yandaşlarına çalışıyor” dedi.79
25 Ocak 2021
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Durket Süren’in “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanmasında, el konulmuş dijital materyallerine ilişkin
Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvarı’ndan (KPL) bir yıldan uzun süredir gönderilmemiş olan inceleme
rapor sonuçlarını yeniden bekleme yönünde karar aldı.80 Süren’in yargılanmasında haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler, sosyal medya paylaşımları, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gazeteciler
Cemiyeti’ne üye olması, Azadiya Welat ve Özgür Gündem’in yasaklı sayılarının satışını yapması gerekçe
gösteriliyor. Dava 26 Nisan’a ertelendi.81
26 Ocak 2021
● İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, YeniÇağ yazarı Murat Ağırel’in “TRT’nin harcamaları
denetimden çıkarılmış” yazısını82 kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engelledi.83 Yazıda, elektrik faturalarında TRT payından toplanan paranın 1 milyar 57 milyon lira olduğundan, TRT’nin bu parayı hangi
harcama kalemlerine kullandığından ve KHK ile TRT’nin harcadığı paraların denetimden çıktığından bahsediliyordu.84
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, OHAL döneminde KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı
Kemal Demir ile kanal çalışanı Kemal Karagöz’ün, “örgüt üyesi olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek

https://twitter.com/Aysemden/status/1352614546159099905
https://twitter.com/Aysemden/status/1318456074144538624
https://gazeddakibris.com/turkiyeden-bir-dava-da-gazeteci-aysemden-akina/
78 https://www.birgun.net/haber/her-sey-ceza-icin-bik-haberimizi-dogruladi-yine-de-ceza-verdi-331410
79 https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-ihanet-aginin-yandas-medyasi-1504333.html
80 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-suren-in-durusmasi-goruldu
81 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-davasi-bir-yildir-gelmeyen-rapor-sebebiyle-ertelendi/
82 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trtnin-harcamalari-denetimden-cikarilmis-57943yy.htm
83 https://twitter.com/engelliweb/status/1355197350483009543
84 https://ifade.org.tr/engelliweb/murat-agirelin-trtnin-harcamalari-ile-ilgili-yazisi/
75
76
77

24

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yardım etmek” iddiasıyla yargılandığı davayı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Şükrü Yıldız’ın beklenmesine ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, 20 Nisan’a erteledi.85
27 Ocak 2021
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, gazeteci Cengiz Çandar’ın bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla açılan davada verilen
yakalama kararına ilişkin İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu. İtiraz dilekçesinde,
Çandar’ın savunmasının istinabe yolu ile yurt dışından alınmasına yönelik talep kabul edildiği halde yakalama emri çıkarılmasının adil yargılanma hakkının birçok unsurunu ihlal ettiği belirtildi. İstanbul 30. Asliye
Ceza Mahkemesi ise, 26 Ocak 2021’de yakalama kararına yönelik ara kararında herhangi bir isabetsizlik
bulunmadığına ve değerlendirme için itiraz başvurusunun İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Çandar, dava konusu Twitter paylaşımında, “Kırmızı Fularlı Kız, Gezi’nin içimizi ısıtan
en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı”86 demişti.87
● Habererk yazarı Habib Yalçın, sabah saat 06:30’da gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Yalçın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle
2015’te Habererk’te yayınlanan bir yazısı ve bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifade verdiği belirtildi.
Yalçın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.88
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Diyarbakır İl Örgütü Basın Danışmanı Vedat Dağ
hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davayı, dijital inceleme raporunun sonucunun beklenmesine karar vererek, 28 Nisan’a erteledi. Mahkeme, Dağ’ın sonraki duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. İl binası önünde nöbet tutan ailelerin fiziksel saldırısına maruz kalan
Dağ hakkında haber takibi için katıldığı 10 ayrı HDP etkinliği gerekçe gösterilerek bir iddianame daha hazırlandığı ve mevcut dosya ile birleştirildiği bildirildi. Haber takibi için HDP’nin düzenlediği basın açıklamalarına ve yürüyüşlere katılması, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşması ve hakkındaki gizli tanık
ifadeleri gerekçe gösterilerek KCK Basın ve Yayın Komitesi’nde faaliyet yürütmek ile suçlanan Dağ hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Şikayetçi Celal Begdaş yaptığı haberlerle ilgili soru sorduğu Dağ’ın
kendisini tehdit ettiğini, şikayetçi ve davacı olduğunu söyledi. O dönem HDP binası önünde nöbet tutan
ailelere sataşmadığını ifade eden Dağ, kendisinin binaya her gidişinde şikayetçi Begdaş’ın kendisine ve
ailesine küfür ve hakaret ettiğini aktardı. Begdaş, Dağ ve avukatı Kaleli’ye yönelik hakaret içerikli sözler
ederek duruşma salonunu terk etti. Mahkeme Begdaş’ın sözlerinin tutanağa geçirilmesi talebini kabul etti.89
28 Ocak 2021
● MA muhabiri Mehmet Aslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine Antalya L Tipi Cezaevi’ne girişinde çıplak aramaya maruz kaldığını açıkladı. Aslan’ın
ağabeyi Mehmet Şirin Aslan, kardeşinin bu durumla ilgili cezaevi idaresine itirazını ifade ettiği kamera
kayıtlarının izlenmesi talebinde bulunduğunu dile getirdi. Aslan, “İdareye itirazını dile getirdiğinde kayıtsız
kaldıklarını söyledi. İdare buna itiraz etmiş. Kardeşim bana tüm hak ihlallerine karşı gazetecilik kimliğiyle
bu durumlara sessiz kalmayacağını belirttiğini ve ‘ben nerede olursam olayım hakikatin peşinden gidecek
tüm haksızlıklara karşı kalemimi elimden düşürmeyeceğim. Bulunduğum her alanda gazetecik yapmaya
devam edeceğim. Beni tutuklamaları buna engel değildir” dediğini aktardı.90
● Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi, MA muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya’nın sınır kapısındaki mültecileri görüntülediği sırada gözaltına alınmalarıyla başlayan süreçte “askeri yasak alanlara girmek”
suçlamasıyla yargılanmalarında savcılığa süre tanınmasına karar verdi. Dava, 14 Nisan’a ertelendi.91
29 Ocak 2021
● Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün “Katilin yerli ortaklarında” haberi ile T24’ün “Sarıyer’de silahla öldürülen köpeğin sahipleri konuştu” haberini ve Ekşi Sözlük’teki “Alp Erkin” başlığını

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-kemal-demir-ve-kemal-karagozun-davasi-ertelendi/
https://twitter.com/CengizCandar/status/869643592687636481
87 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cengiz-candar-hakkinda-cikarilan-yakalama-kararina-itiraz/
88 https://www.habererk.com/gundem/habererk-yazarina-gozalti-h141545.html
89 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-dagin-yargilandigi-davada-ikinci-iddianame/
90 https://www.haberercis.com.tr/guncel/gazeteci-mehmet-aslan-ciplak-aramaya-maruz-kaldim-h323743.html
91 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-idris-sayilgan-ve-naci-kayanin-davasi-nisana-ertelendi/
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“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi. Başlıkta ve haberlerde, komşusunun köpeğini silahla
vurarak öldüren Alp Erkin’den bahsediliyordu.93
● Sakarya 3. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün94 Elif Akyüz’ün Türkiye Wushu Federasyonu Başkan
Vekili babası ve milli takım antrenörü olan annesine ilişkin haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle95
erişime engelledi.96
● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Van TV’nin yönetici ve çalışanlarının “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davada, kanalın sunucularından Nahide Aslan’ın bir yıl
altı ay hapis cezası almasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kanal programcısı
Serdar Altan, sunucular Gülsün Altan, Kadir Cesur ve Sibel Eres hakkında beraat kararı verilirken, Sorumlu
Müdür Kocali Özipek ve kanalın ortakları Nedim Dalga ile Gürcan Bardakçı hakkında davanın düşmesine
karar verildi.97
1 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve KRT’de yayımlanan “Burak ve
Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’ya beş ihale” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi.98 Haberlerde, Başcı’nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden beş ihale aldığına ilişkin iddialara
yer verilmişti.99
● Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri İdris Sayılğan hakkında “örgüt propagandası suçunu zincirleme bir şekilde işlediği” suçlamasıyla dört yıl hapis cezasına karar verdi.100
Sayılğan’ın avukatı Erselan Aktan, “Söz konusu toplumsal olaylar ana akım medya kurumları tarafından da
benzer şekillerde işlenmiş, haberleştirilmiştir. Bu haberler için ana akım basın kuruluşları hakkında soruşturmalar açılmamıştır. Aynı şekilde gazeteci Sayılğan hakkında da açılmaması, iddianamenin bu ve mükerrer olan yönleri dikkate alınarak reddedilmesi gerekiyordu” dedi.101
2 Şubat 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı Kadıköy’deki protestolarda 20’ye yakın gazeteci, güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermiye
maruz kaldı ve olayları izlemeleri engellendi. Belgeselci Kazım Kızıl’ın gözüne gelen plastik mermi yüzünden görme kaybı yaşadığı belirtildi.102 Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameramanı Murat Erkmen
yaralandı.103 Gazeteci Elif Akgül meslektaşları yardımı sayesinde gözaltına alınmadığı bildirildi.104 Cumhuriyet muhabiri Nagihan Yılkın’a ve Sendika.org muhabiri Murat Bay’a yumruk atıldığı,105 Dokuz8Haber
muhabiri Fatoş Erdoğan’ın kafasına da polis telsizi ile vurulduğu kaydedildi.106 Yılmaz, “Biz yayın için
Kadıköy Rıhtımdaydık, her şey bir anda gelişti, olay Kadıköy sokaklarına taştı. Erkmen kamerasını bir an
olsun düşürmedi. Ayağında da ciddi bir yaralanma var. Benim dizimin üstünde bir şişlik var ve elimde yara
var. Murat’ın ise hem ayağında hem üst baldırında plastik mermi izleri var. Bununla ilgili doktor raporu
mevcut. Sert müdahaleler oldu ve tüm gazeteciler polis müdahalesine maruz kaldı” dedi.107
● İstanbul Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Demirören Medya tarafından Medya Koridoru İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’nın da aralarında bulunduğu beş şirket temsilcisi aleyhine 16 Mayıs 2020 tarihli “Demirören Medya’da büyük skandal! Kadın çalışan, yönetim katından
ayakkabılarıyla geçtiği için istifaya zorlandı” haberi nedeniyle tazminat davası açıldı. Mahkeme, taraflara
https://twitter.com/engelliweb/status/1355177442655297539
https://ifade.org.tr/engelliweb/komsusunun-kopegini-olduren-is-insani-ile-ilgili-haberler/
https://www.birgun.net/haber/wushu-federasyonu-kendi-aciklamasina-erisim-yasagi-karari-aldirdi-332403
95 https://twitter.com/engelliweb/status/1355440342196244480
96 https://ifade.org.tr/engelliweb/wushu-sporcusunun-sampiyonluklariyla-ilgili-haberler/
97 https://www.mlsaturkey.com/tr/van-tv-davasinda-karar-nahide-aslana-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/
98 https://twitter.com/engelliweb/status/1356633807345119233
99 https://ifade.org.tr/engelliweb/burak-ve-bilal-erdoganin-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler/
100 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/238502-gazeteci-idris-sayilgan-a-4-yil-hapis-cezasi#:~:text=1137%20g%C3%BCn%20cezaevinde%20tutulduktan%20sonra,4%20y%C4%B1l%20hapse%20mahkum%20edildi.
101 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-sayilgana-zincirleme-propaganda-sucundan-4-yil-hapis-cezasi/
102 https://www.birgun.net/haber/bogazici-ne-destek-icin-kadikoy-de-toplananlara-polis-mudahale-etti-104-gozalti-332767
103 https://halktv.com.tr/kadikoyde-polisten-plastik-mermili-mudahale-gozaltilar-var-446404h
104 https://sendika.org/2021/02/polis-mesaisini-boyle-kapatti-dagilan-eylemciye-linc-gazeteciye-yumruk-607402/
105 https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1356670568926445568
106 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-orgutlerinden-kadikoy-deki-eylemi-takip-eden-gazetecilere-yonelik-polis-saldirisini-kinama-gazetecilerin-mesleklerini-yapmalari-sistematik-olarak-engelleniyor,930768
107 https://halktv.com.tr/polis-mudahalesinde-yaralanan-muhabirimiz-anlatti-tum-gazeteciler-polisin-mudahalesine-m-446518h
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tanık bildirmeleri için süre tanıyarak davayı 1 Nisan’a erteledi. Kaya, İleri Haber, TELE1, Aykırı Haber
ve Ajanspress’in yanı sıra Demirören Medya’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan
Zeynep Tüzer de davacı isimler arasında yer alıyor.109
● Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği, yenidemokrasi12.net haber sitesini “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.110
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, gazete.alinteri1.org haber sitesini “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.111
3 Şubat 2021
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, gazeteci İsmail Saymaz’ın Sözcü’de yayımlanan “Ceberrut
devlet virüsü” yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 17 Aralık tarihli kararıyla engellediği
ortaya çıktı.112 Saymaz, yazıda jandarma güçlerince salgın gerekçeli denetimlerde yaşananları eleştirmişti.113
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gazete Alınteri’nin web sitesi gazete.alinteri1.org’a erişimi
engelledi.114
● Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, partizanmlm13.net haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.115
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, ahval.me haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle engelledi.116
● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi117, gazeteci Alican Uludağ hakkında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımlarıyla “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” iddiasıyla 10 ay hapis cezasına hükmetti.118 Mahkeme, hükmün açıklamasını
erteledi ve Uludağ’ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Uludağ ise, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirme yapılmamasına tepki gösterdi.119
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in120 Nöbetçi Eş Genel
Yayın Yönetmenliği Kampanyası ile “PKK’nın propagandasını yaptıkları” iddiasıyla Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin
beraat kararlarını bozması gerekçesiyle dosyayı Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesi için İstanbul
23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dava 6 Mayıs’a ertelendi. Önderoğlu, dosya açısından hükmün
açıklanmasını erteleme kararı kabul etmeyeceğini de belirterek, “Her ne kadar bu uygulamanın sanık lehine
olduğu iddia edilse de bunun fikir işi yürütenler açısından sakıncalı olduğunu ve oto sansüre yol açıyor”
dedi. Şebnem Korur Fincancı ise, “Beraat kararını bozma TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na seçilmem
sonrasına denk getirildi. TTB salgına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışması içindeydi. Bir terör örgütünden TTB’nin başına geçmişim gibi algı yaratıldı. Bu nedenle bozma kararının zamanlaması manidardır”
savunmasını yaptı.121
● Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Zehra Vakfı ile ilgili
bir tweet paylaşımına erişimi122, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.123
4 Şubat 2021
● Artvin Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in “FETÖ bağlantılarını Cumhuriyet’e anlatan gazi, emniyete çağrıldı: Yegin’e soruşturma” haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.124 Haberde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile

https://medyagozlemveritabani.org/medya-koridoru-internet-sitesi-imtiyaz-sahibi-canan-kaya-hakkinda-acilan-tazminat-davasi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/demiroren-medyanin-gazeteci-canan-kayaya-actigi-tazminat-davasi-ertelendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
111 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
112 https://twitter.com/engelliweb/status/1356978004006739971
113 https://ifade.org.tr/engelliweb/ismail-saymazin-jandarma-uygulamasini-elestirdigi-yazisi/
114 https://artigercek.com/haberler/alinteri-nin-internet-sitesi-erisime-engellendi
115 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
116 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
117 http://www.diken.com.tr/gazeteci-alican-uludaga-10-ay-hapis-cezasi/
118 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043721274-gazeteci-alican-uludaga-10-ay-hapis-cezasi/
119 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-alican-uludaga-10-ay-hapis-cezasi/
120 https://www.dw.com/tr/%C3%B6zg%C3%BCr-g%C3%BCndem-davas%C4%B1-yeniden-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-56445065
121 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-nobetci-yayin-yonetmenligi-davasi-yeniden-basladi/
122 https://twitter.com/alyrlmz/status/1353336327987736576
123 https://ifade.org.tr/engelliweb/zehra-vakfi-ile-ilgili-bir-tweet/
124 https://twitter.com/engelliweb/status/1357400586849816576
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdiği için 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk
Yegin’in ifadeye çağırılması anlatılıyordu.125
● Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin basın açıklaması yaptıkları
gerekçesiyle Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar ve haber takibindeki MA muhabiri Eylem Akdağ hakkındaki iddianameyi kabul etti. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Arzu Kurt, Toplumsal Hukuk Grubu’ndan avukat Sevinç Hocaoğulları, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 33 kadın hakkında “2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet”
gerekçesiyle hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, Ankara Kadın Platformu “yasal kuruluşu olmayan
Ankara Kadın Meclisi organizesi” olarak lanse edildi, ilk duruşma ise 7 Haziran’da görülecek.126
● KRT TV’de “Kent ve Yaşam” programının sunucusu Osman Güdü, ofisinden çıkıp arabasına binerken saldırıya uğradı.127 Güdü’nün kafasına sert bir cisimle defalarca vuran saldırganın hakaret ettiği belirtildi.128 Güdü’nün kafasının iki bölgesinde oluşan yarıklara dikiş atıldığı belirtildi.129 Güdü’nün, programda Bayburt’a ilişkin sarf ettiği “Bölgede tarikat ve cemaatler cirit atıyor” sözleri tepkilere yol açmıştı.130
Güdü ise, “Hiçbir şekilde aklı selim bir Bayburtlunun böyle bir şeye kalkışacağına inanmıyorum. Bana gelen
tehdit mesajlarında belirli bir zümreden insanların bunu örgütlediğini ve arkasında başka güçlerin olduğunu
görüyorum. Hepsi elimde belgeleriyle var zaten. Son dönemde muhalefetin üzerinde bir baskı oluşturulmak
isteniyor. KRT TV’deki arkadaşlar da bu şekilde saldırıya maruz kaldı” dedi.131
● İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serhat Albayrak’ın “Ticari itibarının zedelendiği” iddiasıyla Evrensel132 yazarı ve Galatasaray Üniversitesi
öğretim üyesi Ceren Sözeri hakkındaki tazminat davasında, vefat eden Evrensel İmtiyaz Sahibi Cemal Dursun’un mirasçılarına tebligatta bulunulmasına karar verdi. Evrensel’in avukatı Devrim Avcı Özkurt’nun
dava reddi talebi ise kabul edilmedi. Sözeri’nin davaya konu olan 7 Nisan 2019’daki, “AKP’ye kim oy
kaybettirdi” yazısı dolayısıyla Albayrak tarafından 200.000 lira manevi tazminat talep ediliyor. Dava 14
Temmuz’a ertelendi.133
● Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’tan beri Antalya L Tipi Cezaevi’nde “örgüt üyeliği”
gerekçesiyle tutuklu MA muhabiri Mehmet Aslan hakkında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu
iddianamede, haberler suç delili olarak yer aldı.134 Mahkeme ise, suça konu olan yerin İstanbul olduğu gerekçesiyle dosyada yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.135
● Birleşik Mücadele Güçleri’nin İstanbul’daki eylemini takip eden Özgür Gelecek muhabiri Taylan
Öztaş ve MA muhabiri Rojin Altay gözaltına alındı.136 Öztaş, 8 Şubat’ta İstanbul Adliyesi’nde ifadesinin
alınması sonrasında 18 kişi ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.137 Altay da savcılık ifadesinin
ardından serbest bırakılmıştı.138
5 Şubat 2021
● Karikatürist Erdil Yaşaroğlu‘nun karikatürleriyle ilgili İleri Haber ve Yeni Akit’te yer alan haberler, Telifport Şirketi’nin karikatürlerle ilgili telif hakları kapsamında yaptığı şikayet sonucu Google arama
motorundan çıkarıldı.139 İleri Haber’deki içerikte, Yaşaroğlu’nun “Komikaze” karikatürlerinin Hz. Muhammed’e hakaret gerekçesiyle Turkcell’in Dergilik uygulamasından kaldırdığından bahsediyordu. Yeni Akit’in
haberinde de Yaşaroğlu’nun karikatürlerinde Hz. Muhammed’i ve İslami değerleri aşağıladığı öne sürülüyordu.140

https://ifade.org.tr/engelliweb/feto-baglantilarini-aciklayan-gazinin-ifadeye-cagrilmasi-haberi/
https://yeni1mecra.com/istanbul-sozlesmesi-yasatir-diyen-kadinlara-dava/
https://www.evrensel.net/haber/425267/krt-tv-programcisi-ve-mimar-osman-guduye-sopali-saldiri
128 https://www.indyturk.com/node/311146/medya/krt-tv-programc%C4%B1s%C4%B1-osman-g%C3%BCd%C3%BCye-arac%C4%B1na-bindi%C4%9Fis%C4%B1rada-sald%C4%B1r%C4%B1
129 http://www.krttv.com.tr/gundem/krt-tv-programcisina-saldiri-h63208.html
130 https://t24.com.tr/haber/krt-tv-programcisi-osman-gudu-ye-saldiri-kafasina-9-dikis-atildi,931099
131 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saldiriya-ugrayan-krt-tv-sunucusu-osman-gudu-arkasinda-baska-guclerin-oldugunu-goruyorum-1811504
132 https://www.evrensel.net/haber/425117/turkuvaz-medya-grubu-tarafindan-yazarimiz-ceren-sozeriye-acilan-dava-ertelendi
133 https://www.mlsaturkey.com/tr/turkuvaz-medyanin-ceren-sozeriye-actigi-tazminat-davasi-ertelendi/
134 https://gazetekarinca.com/2021/02/gazeteci-aslana-isnat-edilen-suc-kiskirtici-haber-yapmak/
135 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-aslanin-avukati-polis-fezlekesi-iddianameye-donusturulmus/
136 https://susma24.com/birlesik-mucadele-guclerinin-eyleminde-iki-gazeteci-gozaltina-alindi/
137 https://www.evrensel.net/haber/425237/birlesik-mucadele-guclerinin-aciklamasinda-polis-cok-sayida-kisiyi-gozaltina-aldi
138 https://t24.com.tr/haber/kadikoy-de-iki-gazeteci-gozaltina-alindi,931075
139 https://ifade.org.tr/engelliweb/karikaturist-erdil-yasaroglu-ile-ilgili-haberler/
140 https://twitter.com/engelliweb/status/1357621198084059138
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126
127

28

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları
Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’nın Gaziantep Belediyesi’nden beş ihale almasına ilişkin
haberine erişim engeli uygulandığına ilişkin haberine de erişim engeli uyguladı. Mahkeme, aynı konuda
yapılan yeni haberleri de141 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle142 erişime engelledi.143
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara
Temsilcisi İsmail Dükel’in “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” ve “devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla yargılandıkları davada, “gazetecilere bilgi
sızdırmakla” suçlanan Astsubay Erdal Baran’ın tutukluluğunun devamına, Yıldız ve Dükel hakkında adli
kontrol uygulamasının devamına karar verdi. Dava, 8 Mart’a erteledi.144 Savcılık mütalaasında Dükel ve
Yıldız’ın gazetecilik sınırlarını aşarak bu bilgileri kamuoyuna açıkladıkları iddia edildi. Yıldız’ın avukatı
Naci Uğur, suçlamaya dayanak yapılan telefon tapelerinde gizli bilgi olmadığını, tapelere konu konuşmalarla ilgili bazı askeri yazışmaların Baran’ın olduğu tugaya gönderilmediğini ve bazı konularla ilgili Milli
Savunma Bakanlığı’nda herhangi bir yazışma dahi olmadığını belirtti.145 Astsubay Baran ise, bipolar rahatsızlığından kaynaklı git gelli bir ruh halinde olduğunu kimi zaman intihara meyilli olurken kimi zaman da
dünyanın kendi etrafında döndüğünü hissettiğini söyledi.146
● Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği, nuceciwan69.com haber sitesini “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.147
6 Şubat 2021
● ABC Gazetesi, editörler Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve Serhat Yılmaz’ın işine son
verdi.148 İşten çıkarılan gazeteciler, “Geçtiğimiz aylarda iş insanı Gürhan Solakoğlu’na devredilen ABC Gazetesi’nde karşı karşıya bırakıldığımız yoğun patron baskısı ve mobbing tavrının ardından dün hukuksuzca
işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bizzat tarafımızca, siyasi iktidar yandaşı patronlar tarafından uygulanmayan
‘işten çıkarma yasaklarının’ haberleştirildiği gazetemizde, aynı mağduriyeti biz yaşadık. Yasağa ve salgın
koşullarının yarattığı ciddi ekonomik tahribata rağmen üç editör olarak, nedeni açıklanma tenezzülünde dahi
bulunulmadan işten çıkarıldık” açıklaması yaptı.149 Gazeteci İlaslan’ın işten çıkarılmasının nedenini bilmediğine ilişkin paylaşımına Haber Müdürü Serkut Bozkurt, “Yarın yazılı olarak paylaşır, duruma göre telefonla da anlatırım” cevabını verdi.150
● İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Savcı Galip Yılmaz Özkurşun’un Çorlu tren kazasına ilişkin haberleri nedeniyle açtığı davada, gazeteci Mustafa Hoş’un “Yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef
almak” iddiasıyla 40.000 lira tazminat ödemesine karar verdi.151 Hoş, “Davalarla yıldırmaya, korkutmaya,
vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi tazminatlarla açlığa mahkum etmek istiyorlar. Benim param pulum, düzenli bir gelir elde ettiğim bir işim bile yok. Her şeye rağmen ne korkarım ne de vazgeçerim.
Özkurşun, Çorlu tren ailelerini davanın seyrini kullanarak (ki bu suçtur) bana karşı kışkırtmaya çalıştı. Onlar
aracılığıyla tehdit etti. Tanık dinleme kabul edilseydi aileler mahkemede bunları anlatacaktı” dedi.152
● Türkiye yazarı Fuat Uğur, VOA Türkçe, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör atanmasına ilişkin protestoda haber takibi yaptığı için hedef gösterdi. Uğur, “Kadıköy’de vandallar ortalığı yakıp
yıkarken sivil vatandaşları taş yağmuruna tutarken bir yabancı yayın kuruluşu saatlerce görüntülü canlı yayın yaptı. Hangisiydi biliyor musunuz? Amerika’nın Sesi (VOA)” paylaşımını yaptı.153
8 Şubat 2021
● Evrensel yazarı Ayşen Şahin, sosyal paylaşımıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla gözaltına alındı ve savunmasının ardından serbest bırakıldı.154 İstanbul’da akşam saatlerinde evinden alınan
https://twitter.com/engelliweb/status/1356633807345119233
https://www.birgun.net/haber/bilal-erdogan-in-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-habere-erisim-engeli-333104
https://ifade.org.tr/engelliweb/burak-ve-bilal-erdoganin-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler-2/
144 https://www.dw.com/tr/gazeteciler-y%C4%B1ld%C4%B1z-ve-d%C3%BCkele-31-y%C4%B1l-6-ay-hapis-talebi/a-56472715
145 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/muyesser-yildiz-ve-ismail-dukele-31-yil-6sar-ay-hapis-talebi-6245818/
146 https://www.mlsaturkey.com/tr/muyesser-yildiz-ve-ismail-dukelin-41er-yil-hapisle-cezalandirilmasi-istendi/
147 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
148 https://jurnaltr.com/abc-gazetesinde-3-gazeteci-hukuksuz-sekilde-isten-cikarildi-basin-emekcileriyle-alay-edildi/
149 https://twitter.com/Ilaslanbusra/status/1358030746926149632/photo/1
150 https://twitter.com/serkutbozkurt/status/1357792869575254020
151 https://halktv.com.tr/corlu-tren-faciasini-arastiran-gazeteci-mustafa-hosa-tazminat-cezasi-446752h
152 https://www.birgun.net/haber/corlu-tren-faciasini-arastiran-gazeteciye-40-bin-tl-ceza-333285
153 https://twitter.com/fuatugur/status/1358315775065546752?s=24
154 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102081043763790-evrensel-yazari-aysen-sahin-gozaltina-alindi/
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155

Şahin’in, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi. Şahin, Hilal Kaplan ve Ebabil Harekatı’nın “Derhal tutuklanmalı” paylaşımları nedeniyle hedef gösterildiğini söyleyerek, “Ben olay büyümesin diye kimse hakkında suç duyurusunda bulunmamıştım ama aslında hedef gösteren değil gösterilenim.
Bir gazetecilik refleksiyle oraya koyduğum videonun çarpıtılıp bir metazoriye, bir baskı unsuruna dönüştürülmesi sonucu soluğu burada aldık. Gerçekten sosyal medya paylaşımında hiçbir şey yok, hiçbir suç unsuru
yok. Tamamen bağlamından koparma ve çarpıtılma var, organize bir şekilde hedef gösterilme var” dedi.156
● Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifadesinin alınması için
dilekçe vermesine rağmen hakkında yakalama kararı çıkarılması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı. Takan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.157 Takan, Mahkeme’nin yakalama kararı almasına tepki göstererek, “Avukatım aracılığıyla geçen hafta salı günü dilekçe verdim ve Ankara Adliyesi’nde ifademin alınmasını istedim. Ancak bir hafta boyunca dilekçe işleme konulmadı. Kaçak değilim göçek değilim. Adresim,
her şeyim belli. Polis ekipleri tarafından yakalanıp ifade vermeye götürülüyorum. Nasıl bir ülke ya” açıklaması yaptı.158,159
● Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı haberler ve telefon görüşmeleriyle “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılanan MA muhabiri Dindar Karataş’ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Dava 27 Mayıs’a ertelendi.160 Karataş’ın avukatı Erselan Aktan161, “Karataş, kolluk güçleri tarafından öldürülen Murat Kaya’nın ölümünü araştırmış, haberleştirmiştir. Kaya’nın
nasıl öldürüldüğüyle ilgili etkin hiçbir soruşturma yürütülmemiş, dahası, bu olayı haberleştiren gazeteci
hakkında iddianame hazırlanmıştır” savunmasını yaptı. Karataş 24 Kasım 2020’de Van’da gözaltına alındıktan iki gün sonra tutuklanmıştı.162
● İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, OdaTV editörü Caner Taşpınar hakkında Damat: Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri kitabında, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AKP’nin eski Ankara
Milletvekili Ali İhsan Arslan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, savcılık mütalaasını bekleme
kararı aldı. Şikayetçiler hakkında kitabında yorumda bulunmadığını söyleyen Taşpınar, “Müşteki Kahraman
hakkında kitapta hiçbir şey yok. Damadı ile ilgili yer alan bilgileri açık kaynaklardan edindim. Kamuoyunu
bilgilendirip gazetecilik görevimi yaptım” dedi. Dava, 1 Temmuz’a ertelendi.163
● Foto muhabiri Ozan Acıdere, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları fotoğrafladığı “toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındı.164 Tutuklanma talebi ile mahkemeye
sevk edilen Acıdere165 hakkında ev hapsi kararı verildi.166
10 Şubat 2021
● Elazığ Keban Sulh Ceza Hakimliği, tefecilik yaptığı ve “Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım” dediği belirtilen Sıddık Erikli adlı kişiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ ziyaretinde vatandaşlarca şikayette bulunulmasıyla167 ilgili haberleri, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle”
erişime engelledi.168 Ekşi Sözlük’teki “Sıddık Erikli” içeriğini de erişime engelledi.169
● Demokrat Haber editörü Selda Manduz, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında Kars 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.170 Dava, 9 Mart’a ertelendi.171
● Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, nuceciwan70.com haber sitesini “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.172
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/evrensel-gazetesi-yazari-aysen-sahin-gozaltina-alindi-1812277
http://www.diken.com.tr/evrensel-yazari-aysen-sahin-gozaltina-alindi/
157 https://www.t24.com.tr/haber/korkusuz-gazetesi-yazari-ahmet-takan-gozaltina-alindi,931817
158 https://www.haberturk.com/gazeteci-ahmet-takan-gozaltina-alinip-serbest-birakildi-2966209
159 https://www.ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_ahmet_takan_gozaltina_alindi_29437
160 https://www.evrensel.net/haber/425545/tutuklu-ma-muhabiri-dindar-karatas-tahliye-edildi#:~:text=Mezopotamya%20Ajans%C4%B1%20(MA)%20Muhabiri%20Dindar,davan%C4%B1n%20ilk%20duru%C5%9Fmas%C4%B1nda%20tahliye%20edildi.
161 https://gazetedavul.com/hak-ihlalleri/gazeteci-dindar-karatas-tahliye-edildi-14464.html
162 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dindar-karatas-tahliye-edildi/
163 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-caner-taspinarin-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-dava-basladi/
164 https://artigercek.com/haberler/foto-muhabiri-ozan-acidere-bogazici-universitesi-onunde-gozaltina-alindi
165 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-protestolarinda-gozaltina-alinan-foto-muhabiri-ozan-acidere-tutuklamaya-sevk-edildi-1812543
166 https://jurnaltr.com/bogazici-universitesi-onunde-gozaltina-alinan-gazeteci-ozan-acidere-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi/
167 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanina-sikayet-edilen-kisi-ile-ilgili-haberler-2/
168 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanina-sikayet-edilen-kisi-ile-ilgili-haberler/
169 https://twitter.com/engelliweb/status/1365354283659636737
170 https://ozgurmanset.net/gazeteci-selda-manduzun-davasi-ertelendi/
171 https://www.politikars.com/kars-gazeteci-selda-manduzun-beraatini-istedi-571621h.htm
172 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
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● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesinin, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim
kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verilmesiyle ilgili haberleri “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişime
engelledi. Aynı karar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih
Başcı’nın aldığı ihalelerle ilgili haberler de erişim engellendi.173
● Sakarya 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı’ya 23
Aralık 2018’de internet sitesinde yayımlanan “Sakarya’da ırkçı saldırı: Baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi
altında” haberi174 nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalı iddianameyi kabul etti.
İddianamede, CİMER’e yapılan isimsiz bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Kınacı’nın “haberi Rudaw’dan aldıklarını, maktulün yakınlarınca iddia edilen nefret suçuna dikkat çektikleri ve ayrıca valilik tarafından yapılan basın açıklamasına haberde yer verdikleri” yönündeki savunması da yer aldı. Haberde adı
geçen saldırgan Hikmet Usta mahkemeden müebbet hapis cezası almıştı.175
11 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün176 “Boğaziçi Üniversitesi Kadın+ Dayanışması” ile ilgili haberi ve bu konuyla alakalı bazı Twitter paylaşımlarını, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişime engelledi.177 Haberde, Boğaziçi Kadın Dayanışması gönüllülerinin açıklamaları yer alıyordu. Haberde, Boğaziçi Kadın+ Dayanışması gönüllüsü Gözde Yıldırım, Başak Karasu ve Berna Mert, kadın öğrencileri taciz eden akademisyen Martti Zeyer’e ilişkin görüşlerini aktarmıştı.178
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın 15 Haziran 2018’deki “O
utanç verici karara Adalet Bakanı’nın tepkisi”179 köşe yazısında hakim Hakkı Yalçınkaya’ya “hakaret” ettiği
gerekçesiyle yargılandığı davada, savcılık “eleştiri, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı”
mütalaasını sundu. Dava 10 Mart’a ertelendi.180 Alçı, savunmasında, “Hrant Dink bir linç sonucu öldürüldü.
Bu linç Kemal Kerinçsiz isimli bir avukat tarafından başlatıldı. Ben bu zihniyete karşı mücadele ettim” dedi.
Hakim Yalçınkaya ise, Alçı’nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir davada ceza verdikten sonra kendisi
hakkında söz konusu yazının yazıldığını söyledi. Alçı yazısında, “Maalesef bugün hala birey haklarını
önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i
sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hakim
Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor” demişti.181
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde VOA Kürtçe Servisi Bölge muhabiri Arif Aslan’ın yargılanmasında savcılık mütalaasında, çektiği fotoğraflar “terör örgütü PKK/KCK’nın hedef ve eylemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla keşif faaliyeti” olarak değerlendirildi. Mütalada, Aslan’ın bu dosya kapsamında 31
Mart 2017’de Van’da gözaltına alındıktan sonra tutuklu bulunduğu sekiz aylık süreyi Mahkeme’nin hükmedeceği cezadan düşürmesi istendi. Dava 4 Mart’a ertelendi.182
● İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Jin News muhabiri Melike Aydın’ın haber kaynaklarıyla yaptığı
görüşmeleri ve Kürt Siyasetinin Mor Rengi kitabı gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, savcılık talebi doğrultusunda gizli tanıkları dinlemeye karar verdi.183 Dava 8 Haziran’a ertelendi.184
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyetinde değişiklik olması nedeniyle Etkin Haber Ajansı
(ETHA)185 editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı
dava 15 Nisan’a ertelendi.186
● Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün oğlu Taha
Hülagü’nün, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AKP’li Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapılması ve ardından Özel Kalem Müdürü olmasını, burada da bir
https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-kayinpederi-ve-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler/
https://www.evrensel.net/haber/369170/sakaryada-irkci-saldiri-baba-hayatini-kaybetti-oglu-tedavi-altinda
https://www.evrensel.net/haber/425619/sakaryadaki-irci-saldiri-haberi-nedeniyle-evrensele-dava-acildi
176 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-bir-mucadele-deneyimi-bogazici-universitesi-kadin-dayanismasi-haberine-erisim-engeli-333877
177 https://twitter.com/engelliweb/status/1359947774234624003
178 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-kadin-dayanismasi-ile-ilgili-haber-ve-tweetler/
179 https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2016628-o-utanc-verici-karara-adalet-bakaninin-tepkisi
180 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nagehan-alci-hakime-hakaretten-hakim-karsisinda-6254926/
181 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nagehan-alcinin-hakaret-davasi-mart-ayina-ertelendi/
182 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-arif-aslanin-cektigi-fotograflara-kesif-faaliyeti-dedi/
183 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melike-aydinin-davasi-haziran-ayina-ertelendi/
184 https://www.evrensel.net/haber/425712/jinnews-muhabiri-melike-aydinin-davasi-8-hazirana-ertelendi
185 http://www.etha17.com/haberdetay/gazeteciler-sahin-ve-gayipin-durusmasi-ertelendi-138002
186 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipin-yargilandigi-dava-yine-ertelendi/
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gün çalıştıktan sonra “memur” olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Kamu Diplomasisi Daire Başkanlığı’na geçiş yapmasıyla ilgili haber ve içerikleri “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişime engelledi.187
13 Şubat 2021
● Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasını haberleştirdikten sonra tutuklanan gazetecilerden MA muhabiri Cemil Uğur ile ilgili Anayasa Mahkemesinden görüş istemine Adalet Bakanlığı İnsan
Hakları Dairesi Başkanlığı, “Basın mensubu değil, Cumhurbaşkanlığı kartı yok” yanıtını verdi. Adalet Bakanlığı’nın yazılı görüşünde Uğur için “…geçerli bir basın kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın belirlediği şartları taşıyan kişilere ancak verilebileceği, doğal olarak mevcut şartları taşımadıklarından
söz konusu şüphelilerin basın mensubu olmadıklarının anlaşıldığı…” ifadeleri kullanıldı. Yazıda, Uğur’un
çalıştığı yerde ve telefonunda “terör örgütü propagandası yapan” yayınların ele geçirildiği ve “KCK’nın
emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek, hiyerarşik yapısında yer aldığı ve organik bağ kurduğu”
iddia edildi. Uğur’un “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmasının “tutuklama tedbirinin kanuni
dayanağının” oluştuğunu savunan yazıda, “…delillerin içeriği dikkate alındığında tutuklamaya esas alınan
delillerin objektif bir gözlemciyi, başvurucunun üzerine atılı suçu işlediği konusunda ikna edecek yeterlilikte olduğu ve tutuklama anında da somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmektedir” denildi.188
15 Şubat 2021
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında İmtiyaz Sahibi
Kemal Sancılı, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla altışar yıl üçer ay ve Zana Bilir Kaya hakkında ise “örgüt propagandası”
iddiasıyla bir yıl 13 ay hapis cezasına karar verdi. Duruşma sonunda Kızılkaya, hakkında ifade vermesi için
yakalama kararı olması sebebiyle ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.189
● Cavit Çağlar’la yaşanan anlaşmazlık sonrasında yayın hayatına ara veren Olay TV’de, iş adamı
Hüseyin Köksal’ın televizyon yayını için yeni frekans/kanal bulunamaması gerekçesiyle pek çoğu başka
medya kuruluşlarından transfer edilerek işe başlatılmış 180 basın mensubunun işine son verildi.190 Genel
Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın, çalışanlara, “Hüseyin Köksal Bey’in çabaları sonuç vermedi. Frekans almamız engellendiği için kanal kuramıyoruz. Size hayatımın en zor konuşmasını yapıyorum” dediği
belirtildi.191
16 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in “Üsküdar’ın 16 mahallesini kapsayan kentsel
dönüşüm planını mahkeme iptal etti” haberine ve davacı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin internet sitesindeki içeriğe “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.192 Haberde,
Üsküdar’ın 16 mahallesiyle ilgili kentsel dönüşüm planının şehircilik esasları, planlama teknikleri ve kamu
yararı yönünden hukuka uygun olmadığından ötürü mahkemece iptal edilmesiyle ilgili bilgiler yer alıyordu.193
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, yenidemokrasi13.net ve ydgenclik3.net194 haber sitelerine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.195
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, raperinagel21.com ve umutgazetesi19.org196 haber sitelerine
erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.197
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jin News muhabiri
Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala ile tutuksuz yargılanan MA muhabiri Zeynep Durgut hakkında “silahlı
terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, PKK ve KCK’nın kuruluşu ve
https://ifade.org.tr/engelliweb/kocaeli-universitesi-rektorunun-oglunun-bir-gunde-memur-olup-cumhurbaskanligina-atanmasi-haberleri/
https://www.evrensel.net/haber/425836/aymnin-gazetecilerle-ilgili-sorusuna-bakanliktan-cumhurbaskanligi-karti-yok-yaniti
https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-davasinda-karar-gazetecilere-toplam-21-yil-hapis-cezasi/
190 https://bianet.org/bianet/medya/239348-olay-tv-tasfiye-edildi-180-basin-emekcisi-issiz-kaldi
191 https://t24.com.tr/haber/olay-tv-ekibi-kanal-bulamadi-180-gazeteci-issiz-kaldi,933192
192 https://twitter.com/engelliweb/status/1361717094119854081
193 https://ifade.org.tr/engelliweb/uskudardaki-kentsel-donusum-planinin-iptal-edilmesi-haberleri/
194 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
195 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
196 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
197 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
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amaçlarını ayrıntılı olarak anlatan savcı, tutuklu gazetecilerin KCK sözleşmesinde geçen Basın Komitesi’ne
bağlı kuruluşlarda çalıştıkları öne sürüldü. İddianamedeki İstihbarat Şube Müdürlüğü raporunda, MA, Sterk
TV, Jin News ve Yeni Yaşam’ın, PKK’nın Basın Komitesi’ne bağlı hiyerarşik yapıda bulundukları iddiasına
yer verildi. Raporda, bu yayın organlarınca PKK eylemlerini desteklemeye, halkı galeyana getirmeye, devlet
aleyhinde algı oluşturma, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya, devlet büyüklerini ve kurumlarını aşağılamaya yönelik provakatif içerikli yayınlar yaptıkları yönünde istihbari bilgiler alındığı öne sürüldü. İddianamede, Bilen’in teknik takibe takılmış konuşmalarında, haber yapmak için görüşme gerçekleştirirken kendini MA’da gazeteci olarak tanıttığının tespit edildiği de yer aldı. Savcı, Abi’nin evinde yapılan
aramada ele geçirilen çalıştığı Jin News kurum kartını da suç delili olarak saydı.198
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın eski çalışanı, tutuklu Fatih Gönül’ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.199 Dava, 27 Mayıs’a
ertelendi.200
17 Şubat 2021
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, Diken ve Cumhuriyet’te yer alan “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’na tehdit skandalı” haberini201 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.202 Haberlerde,
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun uçakta arka koltuğunda oturmuş olan, Hacı Bayram Veli
Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Burak Doğan’ın “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’nun arkasına oturdum…
Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler favorilesin” şeklindeki Twitter paylaşımından söz
ediliyordu.203

●

Adıyaman Gerger 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin
ve yazar Hacı Boğatekin’in jandarma uzman çavuş Ümmet Yardımcı hakkındaki yazı ve haberinde “iftira
atıldığı” iddiasıyla dava açıldı. Söz konusu uzman çavuş tarafından bir vatandaşa yumruk atarak kalp krizi
geçirmesine sebebiyet verdiği iddiası içerikli 10 Mayıs 2011 tarihli “Jandarmada işkence iddiası” haber ve
13 Mayıs 2011 tarihli Hacı Boğatekin’in yazısı dava konusu. Dava 14 Nisan’a ertelendi.204
18 Şubat 2021
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve TELE1’de yayımlanan “İş kadının
parasını aklamakla suçlanan savcının dosyası kapatıldı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi.205 Haberlerde, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, eski MİT mensubu olduğu belirtilen Mehmet
Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden uzunca bir süre tutuklu kalan Nizamedin Kahramanoğlu’nun çete kurarak
bir iş kadınının hisselerini ve parasını almaya çalıştıkları iddiası anlatılıyordu. Aydıner hakkındaki dosyanın
işlemden kaldırılmasından bahsediliyordu.206
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu,
“Bugün müvekkilim 70 yaşındaki Ahmet Altan’a hala Covid-19 aşısı yapılmadığını, dilekçesine de yanıt
verilmediğini öğrendim” mesajını paylaştı.207 Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü etiketleyen
Albuga, “Hapishanelerdeki 65 yaş ve üzeri insanlar adına yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyor, vahameti
kamuoyuyla paylaşıyorum” dedi.208
● İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Rüstem Batum’un, KHK ile kapatılan İMC TV’de
10 Eylül 2015’te “Ayşegül Doğan’la Gündem Müzakere” programında “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği”
iddiasıyla hakkındaki yakalama kararının infazını beklemeye karar verdi. Dava 8 Haziran’a ertelendi.209
19 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, Aykırı ve Halk TV’de yayımlanan “CHP’nin
Berat Albayrak afişine gözaltı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.210
https://www.dw.com/tr/vanda-tutuklu-4-gazeteciye-%C3%B6rg%C3%BCt-%C3%BCyeli%C4%9Fi-su%C3%A7lamas%C4%B1/a-56583891
https://gazetekarinca.com/2021/02/gazeteci-fatih-gonule-ilk-durusmada-tahliye/
https://ozgurmanset.net/tutuklu-gazeteci-gonul-tahliye-edildi/
201 https://t24.com.tr/haber/sezgin-tanrikuluna-ucakta-tehdit-bogma-teliyle-isini-bitir-biz-sana-hapiste-bakariz-diyenler-fav,441560
202 https://twitter.com/engelliweb/status/1362461881600991235
203 https://ifade.org.tr/engelliweb/milletvekili-sezgin-tanrikulunun-hukuk-fakultesi-ogretim-gorevlisi-tarafindan-tehdit-edilmesi-haberleri/
204 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ozgur-bogatekinin-jandarmaya-yonelik-iftira-davasi-ertelendi/
205 https://twitter.com/engelliweb/status/1362439726834229248
206 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-kadininin-parasini-almakla-suclanan-savcinin-dosyasinin-kapatilmasi-haberleri/
207 https://twitter.com/FigenCalikusu/status/1362349727262650368
208 https://t24.com.tr/haber/70-yasindaki-ahmet-altan-a-koronavirus-asisi-yapilmadi-dilekcesine-yanit-verilmedi,933904
209 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rustem-batumun-davasi-haziran-ayina-ertelendi/
210 https://twitter.com/engelliweb/status/1363023267985039362
198
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Haberlerde, CHP Gençlik Kolları’nın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili hazırladığı
“Wanted” afişleri dolayısıyla gözaltına alınan üç kişiden söz ediliyordu.211
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet ve Duvar’daki Merkez Bankası’ndaki 130
milyar dolarlık rezerv ile ilgili eleştirilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle212 engelledi.213
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, daha önce dört farklı hakimlik kararıyla “erişime engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle 120 farklı habere erişimi engelledi.214 Haberler, komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren Alp Erkin hakkında erişime engellenen haberlerle benzer içerikteydi.215
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet ve TELE1’de yayımlanan “CHP’den ‘Uzay
Programı’na ilk yorum: Damat gitti ama…” haberleri ile CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuya ilişkin
Twitter paylaşımını “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.216 Haberlerde, Öztrak’ın, Milli Uzay
Programı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak hakkındaki
paylaşımlarına yer verilmişti. Öztrak, “Damat Cumhurbaşkanımız Ay’a dört şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirler hala iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bugün verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu” demişti.217
22 Şubat 2021
● Halk TV internet editörleri olarak görev yaptıklarını belirten Ali Isıyel, Fırat Yeşilçınar ve Batuhan
Batan, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından sansüre ve mobbinge maruz bırakılarak, işten çıkarıldıklarını duyurdu. Yeşilçınar, “Bugün büroya gittiğimde ücretsiz izne çıkarıldığımı öğrendim. Gerekçe olarak
bir haber tartışması gösterildi.218 Ancak altında yatan sebep başkaydı. Daha önce birçok haberimize sansür
uygulandı ve biz sansürlere karşı çıktık” dedi.219 Isıyel de kanalın patronu Cafer Mahiroğlu’nun haberlere
müdahale ettiğini, TELE1 ve KRT’nin adının haberlerde ve programlarda bile geçmemesi için baskı uygulandığını belirterek, “Bugün ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ anlayışını gazeteciler de devam ettirdiği için habercilik patronlara teslim… Yaşananlar bunlardan ibaret. Eksiği var, fazlası yok. Zaten birçok mecrada da
haberleştirildi bu olaylar. Kamuoyunun takdirine sunarız”220 dedi.221
● Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansi27.com internet sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.222
23 Şubat 2021
● Sakarya 3. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV’de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce’nin adının geçtiği on habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.223 Engellenen haberler arasında “Atatürk büstleri birer birer hedef mi alınıyor”, “Heykellere kızıyorlardı bu heykeli diktiler”,
“AKP’li belediye ilk meyvesini aldı: Kenevirden don”, “Sayıştay AKP’li Başkanı yakaladı”, “AKP’li başkan belediye dükkanlarını denetledi, esnaf ayağa kalktı”, “Çaykur’dan AKP çıktı”, “Ayda bebeğe köfte
mesajı ‘yok artık’ dedirtti”, “Büyükşehir çalışıyor… Başkanın kızının reklamı böyle yapıldı”, “AKP’li Başkan kenevir tarlasında poz verdi”, Büyükşehir kenevir üretimine başlıyor” yer alıyor.224
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ruken Demir hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla
yargılanmasında adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.225 Dava
8 Haziran’a ertelendi.226
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Canan Coşkun, Can Uğur ve Ali Açar’ın “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiası ile yapılan yargılanmasında Emin Y. hakkında
https://ifade.org.tr/engelliweb/berat-albayrak-afisi-ile-ilgili-haberler/
https://twitter.com/engelliweb/status/1363042726909014018
https://ifade.org.tr/engelliweb/merkez-bankasindaki-130-milyar-dolarlik-rezerv-ile-ilgili-haberler/
214 https://twitter.com/engelliweb/status/1365012159101628422
215 https://ifade.org.tr/engelliweb/komsusunun-kopegini-olduren-is-insani-ile-ilgili-haberler-2/
216 https://twitter.com/engelliweb/status/1363009331365609472
217 https://ifade.org.tr/engelliweb/chp-parti-sozcusu-ve-milletvekili-faik-oztrakin-tweeti/
218 https://twitter.com/firatyasilcinar/status/1363928619605782531
219 https://twitter.com/firatyasilcinar/status/1363928621900050436
220 https://twitter.com/isiyela/status/1363927279408136192
221 https://t24.com.tr/haber/halk-tv-de-iki-gazeteci-isten-cikarildi-iddiasi,934733
222 https://ifade.org.tr/engelliweb/mezopotamya-ajansi-ve-nerina-azad-erisime-engellendi/
223 https://twitter.com/engelliweb/status/1364260388569767938
224 https://ifade.org.tr/engelliweb/sakarya-buyuksehir-belediye-baskani-ile-ilgili-haberler/
225 https://www.evrensel.net/haber/426614/gazeteci-ruken-demirin-davasi-8-hazirana-ertelendi
226 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-davasi-ertelendi/
211
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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönlendirilen müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Dava 8
Haziran’a ertelendi. Coşkun, Uğur ve Açar, “Berkin Elvan’ı Vurduğu İddia Edilen Polis Görev Yerini Hatırlamadı” ve BirGün’ün web sitesinde yayınlanan “Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi:
Katilin İtibarı Zedelenmesin” haberleri gerekçesiyle yargılanıyor.227
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Abdurrahman Gök’ün “silahlı örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.228 Sabır kod adlı gizli tanığın celse arasında dinlenmesine karar veren mahkeme, Gök ve avukatına
gizli tanığa soracakları soruları mahkemeye sunmaları için 14 günlük süre tanıdı. Dava, 3 Haziran’a ertelendi.229
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in “Hakkındaki FETÖ soruşturması takipsizlikle sonuçlanan Mustafa Beldağ’ın ‘korunduğu’ iddia edildi” haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.230 Haberde, firari eski savcı Zekeriya Öz’ün bir dönem yakını gizli tanık, Ordulu
bir işadamı ile o dönem Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekili olarak
görev yapan İrfan Fidan’ın ilişkileri sorgulanıyordu.231
● Gazeteci Murat Ağırel, yeni kitabı Parsel Parsel nedeniyle bir grup tarafından tehdit edildiğini
belirterek, kendisine gönderilen mesajları Twitter’dan232 paylaştı. Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini ele aldığı AKP’li Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in kendisini hedef göstererek
tehdit ettirdiğini öne sürerek, “Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya ve Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül’e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir”
dedi.233
25 Şubat 2021
● Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, Nerina Azad’ın nerinaazad.co internet sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.234
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü ve haberler.com’daki “PTT ödeme emrini 64 gün sonra
ulaştırınca çiftçiler icralık oldu” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.235 Haberlerde, PTT’nin ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırması sonucu çiftçilerin Limak Enerji’ye borçlarından dolayı icralık olmasına yer verilmişti.236
26 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün237, Cumhuriyet ve Halk TV’deki “Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.238 Haberlerde, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın tanıtımını yaptığı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) tüy dökücü, kırışık önleyici kremlerinin, bakanlıklar ile kamu kurumlarına hediye olarak
dağıtılmasından söz ediliyordu.239
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’teki “Berat Albayrak nerede”, “Berat Albayrak 130 milyar doları ne yaptı” ve “Berat Albayrak 150 milyar doları nereye harcadı” içeriklerine erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle240 engelledi.241
27 Şubat 2021
● İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Artı TV programcısı ve BirGün yazarı Erk Acerer’in, Adnan Tanrıverdi’ye 5.000 lira ve SADAT şirketine 5.000 lira olmak üzere toplam 10.000 lira manevi tazminat
ödemesine karar verdi. SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi ile kurucusu Adnan Tanrıverdi,
https://www.mlsaturkey.com/tr/berkin-elvani-vurdugu-iddia-edilen-polis-hakkindaki-haberlere-acilan-dava-ertelendi/
https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-abdurrahman-gok-ilk-durusmasinda-hakim-karsisina-cikti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-abdurrahman-gok-hakim-karsisinda-cikti/
230 https://twitter.com/engelliweb/status/1365713323552108552
231 https://ifade.org.tr/engelliweb/hakkindaki-feto-sorusturmasi-takipsizlikle-sonuclanan-is-adami-ile-ilgili-haber/
232 https://twitter.com/muratagirel/status/1363910619901145091?s=08
233 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/murat-agirel-tehdit-edildigini-acikladi-cocuklarimin-ailemin-basina-bir-sey-gelirse-sorumlusu-melih-ve-osman-1815771
234 https://ifade.org.tr/engelliweb/mezopotamya-ajansi-ve-nerina-azad-erisime-engellendi/
235 https://twitter.com/engelliweb/status/1365946374211198977
236 https://ifade.org.tr/engelliweb/ptt-ve-limak-enerji-ile-ilgili-haberler/
237 https://www.birgun.net/haber/kamu-kurumlarina-tuy-dokucu-krem-hediyesi-334718
238 https://twitter.com/engelliweb/status/1365398154431102976
239 https://ifade.org.tr/engelliweb/kamu-kurumlarina-tuy-dokucu-krem-hediyesi-haberleri/
240 https://twitter.com/engelliweb/status/1365569369154195457
241 https://ifade.org.tr/engelliweb/berat-albayrak-ile-ilgili-icerikler/
227
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BirGün’de 26 Haziran 2017’de yayımlanan “Orduda ve Yargıda SADAT” yazısı nedeniyle Erk Acerer’e
dava açmıştı. Yazıya da SADAT’ın başvurusu üzerine BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.242
● GÜBRETAŞ, İstanbul Kadıköy 8. Noterliği aracılığıyla Milli Gazete’deki “Gübredeki fahiş kar”
haberiyle ilgili iki gün içerisinde kaldırılması ve bir hafta boyunca internetten tekzip metni yayımlanması
için ihtarname gönderdi. Haberde, GÜBRETAŞ’ın Ocak ayında tonunu iki bin 50 liradan ithal ettiği üre
gübresinin Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ortağı çiftçiye üç bin 240 liradan satılarak elde edilen fahiş
kardan söz ediliyordu.243
1 Mart 2021
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA’nın etha17.com haber sitesine erişimi “Milli güvenlik
ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle244 engelledi.245
● Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği, MA’nın mezopotamyaajansi28.com haber sitesine erişimi
“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle246 engelledi.247
● Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medyada paylaştığı
“Ey IBAN edenler” ifadesi ile “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” iddiasıyla yedi
ay 15 gün hapis cezası kararı verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.248 Bu davayla ilgili Anayasa
Mahkemesi ise, Aygün’ün bir ay tutuklu kalması nedeniyle hak ihlaline uğradığına 12 Ocak’ta karar vermişti.249 Aygün, “AYM kararı ve IBAN ayeti tweet’ini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk
hapis cezası olarak yedi ay 15 gün verildi, hükmün uygulanması geri bırakıldı. İtiraz yolu açık, sonu belli,
AYM olmazsa AİHM’den döner” tepkisini gösterdi.250
2 Mart 2021
● İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Portakal’ın “Bankacılık Kanunu’nu ihlali” ve
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddialarıyla hapis istemiyle yargılandığı iki ayrı davada, beraatına karar verdi.
Mahkeme, Portakal’ın dava konusu paylaşımıyla ilgili “Cumhurbaşkanı’na yöneltildiği hususunda kuşku
bulunmamakla birlikte yazılan ifadelerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta, somut bir fiil
veya olgu isnadı ya da sövme içermediği” görüşüne karar verdi. Mahkeme, Portakal’ın ekonomiyle ilgili
paylaşımı hakkında bir banka, bankalar veya BDDK’nın hedef alındığına dair olduğu bulunmadığı için atılı
suçun oluşmadığına hükmetti.251
3 Mart 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews252 muhabiri Nurcan Yalçın’ın “örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada, gizli tanık beyanları ışığında kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki savcılık talebini “neticeye etki etmeyeceği” gerekçesiyle reddetti. Dava, 9 Haziran’a ertelendi. Yalçın, Rosa Kadın Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gizli tanık ifadeleri ve sosyal medya
paylaşımlarıyla gerekçesiyle yargılanıyor.253
4 Mart 2021
● İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 46 gazeteci ve medya çalışanın yargılandığı KCK Basın Davası’nda dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 22 Haziran’a erteledi.254 Dava, 10 Eylül 2012’den
beri sürüyor.
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ve gazeteci Hayri Demir’in “terör örgütü propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddialarıyla yargılandıkları davada, kovuşturmanın durdurulmasına karar verdi. Hürtaş ve Demir’in, TCK’nın “Türk milletini,

https://artigercek.com/haberler/erk-acerer-e-sadat-yazisi-nedeniyle-10-bin-tl-tazminat
https://www.milligazete.com.tr/makale/6534719/sadettin-inan/gubrede-fahis-kar-yazisina-sansur-talebi
https://twitter.com/engelliweb/status/1366819032670887937
245 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-etha-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
246 https://twitter.com/engelliweb/status/1366819032670887937
247 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-etha-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
248 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hakan-aygune-hapis-cezasi-41764549
249 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/sosyal-medya-paylasimlari-icin-tutuklama-tedbirinin-uygulanmasi-nedeniyle-kisihurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
250 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-hakan-aygun-e-aym-nin-hak-ihlali-kararina-ragmen-7-5-ay-hapis-cezasi,939431
251 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fatih-portakal-3-yil-hapis-istemiyle-yargilandigi-davadan-beraat-etti-6291098/
252 http://pressinarrest.com/gazeteciler/nurcan-yalcin/
253 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nurcan-yalcinin-davasi-haziran-ayina-ertelendi/
254 https://www.evrensel.net/haber/427329/46-gazetecinin-yargilandigi-kck-basin-davasinin-durusmasi-ertelendi
242
243
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Türkiye Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301. maddesi uyarınca yargılanması için Adalet Bakanlığı’ndan izin bekleneceği açıklandı.255
5 Mart 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde, Twitter’da tutuklu gazetecilerle ilgili paylaşımı gerekçesiyle “Yargı görevlilerine hakaret” iddiasıyla
soruşturma başlattı.256 Uludağ, Avukat Onur Cingil’in, 4 Mayıs 2020’de Twitter’da gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk incelemesinin haberleri olmadan yapılmasıyla ilgili “Şu
an haberleri olmadan tutuklular! Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin kendisinin
huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne yapmışlar? Ne bize ne Müvekkillere haber vermişler. Barodan
CMK avukatı istemişler” açıklamasını alıntılamıştı.257 Uludağ, paylaşımında, “Bir dönem Zekeriya Öz’ler
Beşiktaş Adliyesi’nde kumpaslar kurmuştu. Yeni kumpasların adresi ise Çağlayan Adliyesi oldu. Aktörler
değişse de hukuksuzluklar hep aynı”258 demişti. Uludağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik
tedbirler geliştiriyoruz” sözünü hatırlatarak, “Ceza Kanunu basın özgürlüğü üzerinde tehdit aracı olarak
kullanmak demokratik hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Erdoğan’ın en son açıkladığı İnsan Hakları Eylem
Planı’nda da yargı mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarına uyması, basın özgürlüğü ile
gazeteci güvenliğine işaret etmiştir” dedi.259
7 Mart 2021
● Serbest gazeteci Ruşen Takva’ya, HDP Van Milletvekili Murat Sarıaç ile bir eylem esnasında
söyleşi yapmasını engelleyen polis mensubunca “Senin ne olduğunu da sosyal medyadan biliyorum” dediği
belirtildi.260 DİSK Basın-İş Sendikası, “Polis Van’da Takva’ya ‘Senin ne olduğunu sosyal medyadan biliyorum’ diyerek fişleme yaptığını itiraf etti. Basın özgürlüğünü engelleme ve gazetecilere saldırma bu ülkenin rutini haline geldi. Haklarımızı korumaya, mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz” açıklaması yaptı.261
8 Mart 2021
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında “yasak ve gizli bilgileri açıklamak” suçlamasıyla bir yıl bir ay 10 gün, “yasak ve gizli bilgileri temin etmek”
suçlamasından ise iki yıl altı ay hapis cezası verdi. Yıldız’ın bir yıl bir ay 10 günlük cezası denetimli serbestlik süresi olarak belirlendi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirine devam edilmesine karar
verildi. Mahkeme, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in, “yasak ve gizli bilgileri açıklamak” suçundan
beraatına ve “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” suçundan ise bir yıl 15 gün hapsine karar verdi. Dükel’in
cezasını da denetimli serbestlik süresi olarak belirlenirken, yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.262 Mahkeme,
tahliye edilmesine hükmettiği astsubay Erdal Baran’ın “yasak ve gizli bilgileri temin ve açıklama” suçundan
yedi yıl altı ay hapisle cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi. Yıldız, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planını anımsatarak, “Bu dava, bir intikam davasıdır. Bağımsız
gazeteciliği ortadan kaldırıp, halkın bilgi ve fikir sahibi olmasını engelleme davasıdır. Ve bizzat Sayın Erdoğan’ın altı gün önce açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı her yönüyle boşa çıkaran bir davadır” tepkisini gösterdi. Dükel, “Biz gazeteciyiz, görüş dinleriz. Doğruları söylediğimiz, eleştirdiğimiz için bu siyasi
davada karşınızdayız. Kamu adına görev yapıyoruz, bizden casus ve vatan haini çıkamaz. Ben bir asker
çocuğuyum” dedi.263
● Halk TV’de yayınlanan “İki Yorum” programı yorumcusu Levent Gültekin, İstanbul’da kanal binası önünde yaklaşık 25 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. Gültekin, “Memleketin geldiği durum
vahim bir durum. Akıl alır gibi değil. Ülkede iktidar ortağı partisinin genel başkan yardımcıları, kendisine
yöneltilen eleştirilerden dolayı insanları sosyal medya üzerinden tehdit, küfür, hakaret ediyorlar” dedi.264

https://www.mlsaturkey.com/tr/sibel-hurtas-ve-hayri-demir-hakkinda-kovusturmanin-durdurulmasi-karari/
https://tele1.com.tr/gazetecilerin-habersiz-tutuklanmasini-elestiren-gazeteci-alican-uludaga-sorusturma-340267/
https://twitter.com/onurcingil/status/1257325107137196032
258 https://twitter.com/alicanuludag/status/1257336156825554945
259 https://odatv4.com/gazeteciye-gazetecilerin-tutuklanmasini-elestirdin-sorusturmasi-05032142.html
260 https://artigercek.com/haberler/polis-gazeteci-fisledigini-itiraf-etti
261 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1368551862337671168
262 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteciler-muyesser-yildiz-ve-ismail-dukele-hapis-cezasi,4dTSDaHQcE6s1zuaN0TmsA
263 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-muyesser-yildiz-ve-ismail-dukele-toplamda-4-yil-7-ay-hapis-cezasi/
264 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/halk-tv-programcisi-levent-gultekin-saldiriya-ugradi-6303111/
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● Bursa’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı Hazım Özsu’nun faili Halil N. ifadesinde programını beğenmediği için radyocuyu öldürdüğünü söyledi.265
9 Mart 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında Yalova Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil hakkındaki yazısı nedeniyle “hakaret” ve “halkın bir
kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddialarıyla soruşturma açtı. Sifil, Özdil’in yazdığı
“Yobazın Tehdidi” yazısındaki “yobaz” ve “insanlıktan çıkma” ifadeleriyle kendisine karşı işlenmiş aleni
hakaret suçu olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Özdil’in avukatı Celal Ülgen, “Sifil, Twitter’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek, kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere ve aynı
düşüncede olan bir kesime karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. ‘Yobaz’ ve ‘insanlıktan çıkma’ gibi
sözcükler ağır bir eleştiri olarak kullanılmıştır. ‘Cesetleri’ diye hakaret edilen ‘camiye alınmasın' diye ötekileştirilen müvekkilimizdir. Bu nedenle hakaret suçu da bulunmamaktadır” dedi. Özdil ile ilgili “Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın” paylaşımı yapan Sifil hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle
sonuçlanmıştı.266
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Mücadele Birliği Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Acar,
muhabiri Serpil Ünal ve Önsöz Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel haklarında “örgüt propagandası”
iddiasıyla birer yıl altışar ay 22’şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Yücel ve Ünal hakkında hükmün
açıklanmasını geriye bıraktı. Başka bir suçtan cezası olduğu için Acar’ın hükmü ertelenmedi. “Örgüt üyeliği” suçlaması yönünden beraat eden Acar, Yücel ve Ünal, Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyordu. Yücel, Acar ve Ünal ile Önsöz’ün üç okuru, sosyal medya paylaşımları
ve katıldıkları basın açıklamaları gerekçe gösterilerek 23 Mart 2018’de gözaltına alınmış, 30 Mart 2018’de
çıkarıldıkları mahkemece, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Altı isim, 8 Ağustos 2018’de ilk
duruşmada tahliye edilmişlerdi.267
● Yeni Asya, BİK’in uyguladığı 408 günlük ilan kesme cezasını yargıya taşıyacağını duyurdu. Açıklamada, “BİK, 28 Ocak 2020’den itibaren gazetemize resmi ilan vermeyi durdurdu. Ağustos ayında da
Kontrol Kurulu raporuyla ilan hakkımızı durdurma kararı verdi. Genel müdürlük ve yönetim kurulu nezdinde yaptığımız itirazlar sonuç vermedi” denildi. Gazetenin avukatı Mustafa Özbek, ‘BİK Genel Kurulu’nun salgın sebebiyle yumuşattığı şartlar nedense Yeni Asya için geçerli değil” denildi.268
11 Mart 2021
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Duvar, OdaTV ve Susma24’ün “Görevden aldığı ismin
yerine eşini getirdiği” haberine erişim engeli getirdiği gibi, bu erişim engeli haberini de “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle engelledi.269 Haberlerde, FETÖ ve DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir süre tutuklu
kaldıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bakırköy Cezaevi hekimi yerine soruşturmayı yürüten Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner’in doktor olan eşi Nermin Aydıner’in getirilmesinden ve
sonrasında bu habere erişim engellenmesi kararı alınmasından bahsediliyordu.270
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Gazete Manifesto’daki “Yargıtay üyesi Aydıner, ‘örgüt
kurma’, ‘görevi kötüye kullanma’ ile suçlanıyordu: Dosyası kapatıldı” haberine ve Ekşi Sözlük’teki “İş kadınının parasını almakla suçlanan savcı” içeriğine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.271
Haberde ve sözlük içeriğinde, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, eski MİT mensubu olduğu belirtilen
Mehmet Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden uzunca bir süre tutuklu kalan Nizamedin Kahramanoğlu’nun
çete kurarak bir iş kadınının hisselerini ve parasını almaya çalıştıkları iddiasından ve Aydıner hakkındaki
dosyanın işlemden kaldırılmasından söz ediliyordu.272
12 Mart 2021

https://www.birgun.net/haber/bursa-da-radyo-programcisi-olduruldu-radyo-programini-begenmedigim-icin-vurdum-337659
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ebubekir-sifil-suc-duyurusunda-bulundu-yilmaz-ozdil-ifadeye-cagrildi-1819185
267 https://expressioninterrupted.com/tr/uc-gazeteciye-orgut-propagandasi-sucundan-ceza/
268 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/ilan-ambargosu-tepkiyle-karsilandi_538469
269 https://twitter.com/engelliweb/status/1370405429172449282
270 https://ifade.org.tr/engelliweb/gorevden-alinan-doktorun-yerine-gorevden-aldiran-savcinin-esinin-atanmasi-haberi-2/
271 https://twitter.com/engelliweb/status/1370417459812007938
272 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-kadininin-parasini-almakla-suclanan-savcinin-dosyasinin-kapatilmasi-haberleri-2/
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● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki “Dolandırıcı savcının yakalanması haberi” içeriğine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.273 İfade Özgürlüğü
Derneği, kendisini hakim, savcı, MİT mensubu olarak tanıtıp, milyonlarca liralık dolandırıcılık olaylarına
karışan Doğan Çelik’in İzmir Adliyesi’nde bir savcının odasından çıkarken yakalanması ile ilgili haberlere
erişimin engellendiğini duyurmuştu.274
15 Mart 2021
● Libya’da ölen MİT personeli cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle bir yıldır
idari tedbir kararıyla erişime engellenen odatv.com, TRT Haber’in MİT operasyonuna ilişkin ayrıntılı haberlere yer verdiğini ancak herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını bildirdi. Oda TV, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘tüm site değil suç unsuru bulunan linkler engellenecek’ demesine rağmen açılmıyor. Yasalarda
açık bir şekilde internet sitesine toptan bir erişim engellemesi getirilemeyeceği belirtilmesine rağmen açılmıyor. Üstelik tüm bu bilgiler Erdoğan, TBMM’de Ümit Özdağ tarafından açıklandıktan ve basında haber
olduktan sonra cenaze töreni haberleştirilmişti. TRT Haber, canlı yayınında YPG’li İbrahim Babat’ın yakalanmasına yönelik MİT operasyonunun istihbarı bilgileri ilk kez açıklandı. ‘MİT’in Suriye’de sıra dışı operasyonunun bilinmeyen detaylarına TRT Haber ulaştı, MİT sınırdan 50 kilometre uzakta yakaladığı teröristi
Türkiye’ye getirdi’ şeklindeki haberde operasyona dair teknik ve coğrafi bilgilerin tamamı ekrana getirildi”
açıklaması yaptı.275
16 Mart 2021
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, T24’ün “Ekonomist Ali Bilge: ABD’deki Halkbank
davasından 20 milyar dolar ceza gelecek” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.276
Haberde, ekonomist Ali Bilge’nin ABD’deki Halkbank davası hakkındaki açıklamaları yer alıyordu.277
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, DW, Diken ve Duvar’daki “Pelin Ünker’e açılan tazminat davası reddedildi” ve “Gazeteci davasında karar açıklayan hakim: Maalesef düşme kararı verdim”
haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.278 Haberlerde, Ünker’in, “Paradise Papers”
haberi nedeniyle dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak ve Çalık
Holding’in şikayeti üzerine yargılandığı davadan bahsediliyordu.279 Ayrıca aynı karar ile Serhat Albayrak’ın
adının geçtiği OdaTV, Cumhuriyet ve Susma24’deki çeşitli haberlere de erişim engellenerek, silinmelerine
karar verildi.280
● TRT 2, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Operet Gecesi” programında bazı eserlerin sözlerinde
şarap ve şampanya olduğu gerekçesiyle sansürledi. Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), sansüre, “Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturulan Operet Gecesi programında, şarap ve şampanya kelimeleri olduğu gerekçesi ile yayımlanmadı. Hangi
sebeple olursa olsun böyle bir sansürü reddediyoruz” tepkisini gösterdi.281
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça’nın, “Gar katliamında gizlenen dosya”282 haberi nedeniyle yargılanmasında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki iddianameyi dosyaya ekledi. Uludağ ve Akça, “terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkeme
Başkanı’nın sorusu üzerine Akça, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmeyeceğini söyleyerek, beraatını talep etti. Dava, 15 Haziran’a ertelendi.283
17 Mart 2021
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, sendika.org284 yayın kurulu üyesi ve editörü Ali Ergin Demirhan’ın sitede yayımlanan beş haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
https://twitter.com/engelliweb/status/1370804094038913027
https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-3/
https://odatv4.com/trt-haber-mit-operasyonunu-acikladi-odatv.com-niye-kapali-15032124.html
276 https://twitter.com/engelliweb/status/1372139234681880577
277 https://ifade.org.tr/engelliweb/halk-bankasi-davasi-ile-ilgili-aciklamalar/
278 https://twitter.com/engelliweb/status/1372075897008836612
279 https://ifade.org.tr/engelliweb/serhat-albayrak-ile-ilgili-haberler/
280 https://twitter.com/engelliweb/status/1372075902482386945
281 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trtden-konser-programina-sansur-iddiasi-1821131
282 https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/emniyet-8-gun-onceden-ankaradaki-gar-katliami-hazirligini-biliyormus-1703497
283 https://www.mlsaturkey.com/tr/ankara-gar-katliami-haberine-acilan-dava-hazirana-ertelendi/
284 https://sendika.org/2021/03/sendika-org-editoru-demirhana-cumhurbaskanina-hakaretten-7-bin-tl-ceza-611383/
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286

suçlamasıyla 7.000 lira para cezasına karar verdi. Demirhan, Ocak- Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan haber ve haberlerle ilgili paylaşımlar üzerine “terör örgütü propagandası yapmak” ile de suçlanmıştı. 15 Ekim 2018’de hazırlanan iddianamede, söz konusu haberler Demirhan’ın “TSK’nın Afrin’e yönelik harekatını PKK-YPG terör örgütü lehine algı oluşturacak şekilde ve terör örgütünün eylemlerini meşru
göstererek terör örgütü propagandası suçunu işlediği” iddia edilmişti. 6 Ekim 2020’deki duruşmadan önce
Demirhan hakkındaki suçlama “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile değiştirilmişti. Demirhan, “24. Ağır Ceza,
Cumhurbaşkanına hakaretten para cezasına hükmetti. Afrin savaşı dönemindeki haberler nedeniyle terör
örgütü üyeliği, terör propagandası suçlamalarıyla başlayan dava onlar yok bari cumhurbaşkanına hakaret
olsun diye sürdürüldü. Bir ceza vermeleri gerekiyordu” dedi.287
● Tekirdağ Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Enver Aysever hakkında Twitter’da
paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan soruşturmada “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla yakalama
kararı verdi. Rastlantı eseri o sırada başka bir dava nedeniyle adliyede bulunan Aysever, gözaltına alınarak
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde verdiği ifadenin ardından288 serbest bırakıldı. Aysever, “Önce itibar suikastı
yapıp daha sonra bir yerden düğmeye basılıyor. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ben bugün ifade vermeye gitmesem yarın sabah evimi basıp gözaltına alacaklardı” dedi.289
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Şubat 2021 tarihli
kararı ile soL Haber Portalı, OdaTV ve Gerçek Gündem’in “Gizli tanık isim verdi, savcı dosyayı kapattı:
İrfan Fidan iddiası” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.290 Haberlerde, FETÖ
savcısı Zekeriya Öz’ün bir dönem yakınında bulunan “Sultan” isimli gizli tanık Aytaç Ocak’ın, Ordulu bir
iş insanı Mustafa Beldağ’ın ve o dönem Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı
vekili İrfan Fidan’ın adı geçiyordu. Haberlerde, Fidan’ın gizli sanık Aytaç’ın iddialarının üzerine gitmediği
ve iş insanı Beldağ’a açılan soruşturmayı kapattığı iddialarına yer verilmişti.291
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Evrensel’in “Sendika haram’ dedi işçiyi ölüme gönderdi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.292 Haberde, Tuzla Deri Sanayi Bölgesi’nde İskefe Deri Fabrikası’nda yaşanan iş kazası ve fabrikada sendikal örgütlenmenin engellenmesi yer
alıyordu.293
18 Mart 2021
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’teki “Boğaz’da Kaçak Var” haberi nedeniyle
Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, Yazı İşleri Müdürü İpek
Özbey ve foto muhabiri Vedat Arık’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel
hayatın gizliliğini ihlal” iddialarıyla yargılandıkları davada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un müdahil olma talebini kabul etti. Dava 24 Haziran’a ertelendi. Altun’un avukatı, gazetede yayınlanan fotoğrafların ve adresin ifşa edilmesinin kamu yararı olmadığını savunarak gazetecilerin cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet’in savunmasında, özel hayatı ihlal niyeti güdülmediğini, söz konusu arazi için
ihaleye çıkılmış olduğunu, komşuların arazide yapılan çalışmaları şikayet ettiğini ve adres bilgilerinin kamusal bir bilgi olduğunu anımsattı.294
21 Mart 2021
● Halk TV Ankara Haber Temsilcisi Serhan Asker’in, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Haber
Koordinatörü Bengü Şap’a bilgi vermeksizin Ankara’da muhabir Gizem Yağbasan’ı işten çıkardığı iddia
edildi. Şap’ın olaya tepki amaçlı istifa ettiği belirtildi.295 Şap, 26 Mart’ta Genel Yayın Yönetmeni Toktaş’ın
isteği sonucunda görevine geri döndü.296
23 Mart 2021

https://twitter.com/ali_ergind/status/1372104769322487808
https://expressioninterrupted.com/tr/ali-ergin-demirhan-a-cumhurbaskanina-hakaretten-para-cezasi/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/240919-orgut-propagandasi-davasinda-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi
288 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/gazeteci-enver-aysever-gozaltina-alindi-h177402.html
289 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazarimiz-enver-aysever-gozaltina-alindi-1821281
290 https://twitter.com/engelliweb/status/1374033037193789444
291 https://ifade.org.tr/engelliweb/hakkindaki-feto-sorusturmasi-takipsizlikle-sonuclanan-is-insani-ile-ilgili-haberler/
292 https://twitter.com/engelliweb/status/1376191814282190848
293 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-kazasi-yasanan-iskefe-deri-fabrikasi-ile-ilgili-haber/
294 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyetin-bogazda-kacak-var-haberine-acilan-dava-ertelendi/
295 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/halk-tvde-istifa-depremi-ust-duzey-isim-gorevi-birakti-435372h.htm
296 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/istifa-eden-yonetici-halk-tvye-geri-dondu-436498h.htm
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● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Hürriyet’in “Kaz gibi yoldular”, Sabah’ın “Milyonerler grubu
kurdu! Yüzlerce kişiyi dolandırdı” ve Yeni Şafak’ın “Cemaat deyince kandık” haberlerine erişimi “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.297 Haberlerde, Sas Elektrik Enerji Dağıtım Danışmanlık ve Sas Petrol
Elektrik Enerji A.Ş.’nin “piramit satış sistemi” kapsamında faaliyetler yürüttüğünden bahsediliyordu.298
● Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Yeni Yaşam çalışanı İbrahim Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 4 Mayıs’a erteledi.299 Tanık Hüseyin Durudeniz’in aleyhinde verdiği beyanların gerçeği yansıtmadığını, bahsedilen tarihlerde yurt dışında olmadığını anlatan Karakaş, o dönem Özgür Gündem’in KHK ile
kapatılmasından ötürü ailesinin yanında olduğunu söyledi.300
24 Mart 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin’in “örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla yargılanmasında gizli tanık beyan dosyalarının araştırılması301 için 28 Haziran’a erteledi.302
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Perihan Kaya hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına ve “örgüt üyesi olmak” suçlamasının ise sabit olmadığı
gerekçesiyle beraatına karar verdi. Mahkeme, daha önce Kaya’nın yargılandığı bir başka davada hükmün
açıklanmasını geriye bırakmış olan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ihbarda bulunulmasına karar
verdi. Kaya’nın Özgür Gazeteciler Derneği (ÖGC) üyeliği de suçlamalara gerekçe gösterilmişti.303
● Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün 22 Şubat 2020 tarihli “Ekşi Sözlük’te açılan ‘Yeldana
Kaharman’ başlığına erişim engeli getirildi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.304 Aynı karar ile BirGün, Evrensel, sendika.org ve medyakoridoru sitelerindeki haberlerin yer aldığı
97 URL erişime engellendi.305 Haberde, Elazığ’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kırgızistanlı gazeteci
Yeldana Kaharman’ın, Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın cinsel saldırısına uğradığı ve intihar ettiği iddiasını içeren Ekşi Sözlük’teki başlığa erişim engeli getirildiği306 belirtiliyordu.307
Söz konusu haberler 11 Şubat 2020’de İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenmişti.308
● Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in “Görüşmedeki tek sorumlu Başsavcı Vekili Kütük mü” yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.309 Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve iş adamı Fettah Tamince’nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle ile Antalya L Tipi Cezaevi’nde bir mahkumu kayıt dışı ziyaret eden Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili Gürkan Kütük’ün
görevden alınması yer alıyordu.310
26 Mart 2021
● Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya, Çağlayan Adliyesi önünde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerince yapılan basın açıklamasını takibinde darp edilerek, gözaltına alındı.311 Kaya sabaha karşı serbest bırakıldı.312
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine
ilişkin altısı tutuklu toplam 76 sanığın yargılandığı davada, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz dahil 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, Fox TV’nin eski Haber Müdürü313 Ercan Gün314 hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 10 yıl hapis, eski
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah haklarındaki dava dosyasını zaman aşımından düşürülmesine315 emniyet müdürleri Ramazan
https://twitter.com/engelliweb/status/1376524847115857924
https://ifade.org.tr/engelliweb/sas-enerji-saadet-zinciri-ile-ilgili-haberler/
299 http://mezopotamyaajansi29.com/tum-haberler/content/view/129084?page=2
300 https://ozgurmanset.net/gazeteci-karakas-tahliye-edilmedi/
301 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-hatice-sahinin-durusmasi-hazirana-ertelendi
302 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-sahinin-durusmasi-ertelendi/
303 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-perihan-kayaya-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
304 https://twitter.com/engelliweb/status/1375123152074866694
305 https://twitter.com/engelliweb/status/1375360243069284352
306 https://ifade.org.tr/engelliweb/kirgizistanli-gazeteci-yeldana-kaharmanin-olumu-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engellenmesi/
307 https://www.birgun.net/haber/yine-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-338929
308 https://ifade.org.tr/engelliweb/kirgizistanli-gazeteci-yeldana-kaharmanin-olumu-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engellenmesi/
309 https://twitter.com/engelliweb/status/1376199042737262593
310 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukati-ile-bir-mahkumu-kayit-disi-ziyaret-eden-bassavci-vekili-haberi/
311 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-yagmur-kaya-darp-edilerek-gozaltina-alindi-23338/
312 https://artigercek.com/index.php/haberler/bogazici-ogrencileri-icin-yapilmak-istenen-aciklamaya-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-1
313 https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/05/14/fox-tv-tescilli-fetocu-ercan-gunu-kunyesinden-yillar-sonra-cikartti
314 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/03/26/fox-tv-neyi-gizliyor-fox-tv-ercan-gunun-dink-cinayetinde-10-yil-hapis-cezasi-almasini-gormezden-geldi
315 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hrant-dink-davasinda-karar-aciklandi-1823335
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Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer hakkında ise “tasarlayarak kasten adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası kararı verdi.316 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında “ihmal nedeniyle
adam öldürmek” ve “resmi belgeyi yok etme” gerekçeleriyle yargılandığı davada beraatına karar verildi.
Altay hakkında “görevi ihmal” iddiasıyla zaman aşımı nedeniyle dava düşürüldü. Eski İstanbul Jandarma
İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Yavuz Karakaya hakkında “Anayasa’yı ihlal” suçlamasıyla
müebbet hapis ve “kasten öldürmeye yardım” suçlamasından ise 12 yıl altı ay hapis cezasına karar verildi.
Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, “Bugün verilen karar, Hrant Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa
çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır. Elbette ki müdahil taraf olarak itiraz
edeceğiz, İstinaf ve Yargıtay’a taşıyacağız” dedi.317
28 Mart 2021
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “İmamoğlu AKP dönemine ait ilk yolsuzluk
dosyasını yargıya taşıdı: 23 kişi hakkında suç duyurusu” haberine erişimi engelledi.318
● Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller’ diyen
AKP’li Şahin Tin’in yediği yemeklerin parasını Denizli Çivril Belediyesi’ne fatura ettiği ortaya çıktı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.319
● İstanbul Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “İmamoğlu geçmiş dönemdeki yolsuzlukları yargıya taşıdı’ haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talebiyle erişim
engeli” haberine erişimi engelledi.320
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Jurnal Türkiye’nin “ABD’li şirket Nero adlı köpeği başından vuran
Alp Erkin ile bayilik ilişkisini kesti” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.321
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “Berat Albayrak’ın tanıtımını yaptığı tüy dökücü kremlerin kamu kurumlarına dağıtıldığı ortaya çıktı! 6,9 milyon lira zarar edildi…” haberine
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.322
● BİK, BirGün’ün 4 Ocak’ta yayımlanan “Özdemir Erdoğan’dan yandaş eleştirilere tepki: İBB konserlerine de gittim” haberi nedeniyle gazeteye ek göstergeleri iki gün kesme cezasına karar verdi. Haberde,
24TV’de yayımlanan “Arafta Sorular” sunucusu Esra Elönü hakkında “Ak trollerden” ifadesi kullanılmıştı.
Elönü, 1 Şubat’ta BİK’e, BirGün hakkında şikayette bulunarak, “AK trol’ ifadesinin hakaret olduğunu ve
kişinin sosyal itibarını sarstığını” savunmuştu.323
30 Mart 2021
● İstanbul Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki “İş kadının parasını almakla suçlanan savcının dosyasının kapatılması haberleri” içeriğine erişimi “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmesine karar verdi.324 İçerikte, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in
eski MİT mensubu olduğu belirtilen Mehmet Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden uzunca bir süre tutuklu
kalan Nizamedin Kahramanoğlu’nun çete kurarak bir iş kadınının hisselerini ve parasını almaya çalıştıklarının iddia edilmesinden ve Aydıner hakkındaki dosyanın işlemden kaldırılması ile ilgili haberlere erişim
engeli getirilmesinden bahsediliyordu.325
31 Mart 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında İstanbul Asliye
Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya hakkındaki köşe yazısıyla “kamu görevlisine görevinden dolayı
alenen hakaret” suçlamasıyla 7.080 lira adli para cezasına karar verdi.326 Alçı yazısında, “Hrant Dink’i
ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Çağlayan Adliyesi’nde Asliye Ceza hakimi
olarak görev yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.327
https://www.trthaber.com/haber/gundem/hrant-dink-davasinda-karar-gunu-567790.html
https://www.haberturk.com/son-dakika-hrant-dink-davasinda-karar-gunu-3018437
https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/
319 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/
320 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/
321 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/
322 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/
323 https://www.birgun.net/haber/bik-ten-birgun-e-iki-gunluk-ak-trol-cezasi-339126
324 https://twitter.com/engelliweb/status/1376992642047864835
325 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-4/
326 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-nagehan-alciya-para-cezasi-6470236
327 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nagehan-alciya-kamu-gorevlisine-gorevinden-dolayi-alenen-hakaret-sucundan-ceza-6345441/
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● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında gazetecilerin de bulunduğu Necdet Saraç, Şaban
Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’ı, CHP’nin “ücretli tetikçisi”
olmakla suçladı. Bahçeli, “Daha ilginci, televizyon ekranlarında sabit ama haftalık ücret mukabilinde yorum
yapan bildik isimler, Kılıçdaroğlu’ndan aldıkları asparagas sufleleri cansiperane savunuyorlar, servis ediyorlar, nöbetleşe gündem işgaline soyunuyorlar. Ne söylesek nafile, hep aynı havadalar. Mesela, Necdet
Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’a varıncaya kadar
farklı televizyon ekranlarda CHP’nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum, durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar” dedi.328
● BİK, Evrensel’e Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili haberdeki “saldırı” ifadesi nedeniyle
beş gün ilan kesme cezası verdi. BİK’in ceza gerekçesinde, “Habere konu olan olaylarda kolluk kuvvetleri
tarafından yapılan müdahalenin ‘müdahale’ yerine haber başlığında ‘saldırı’ olarak ifade edilmesinin Cumhuriyetimize ve halkımıza sadakatle bağlı kolluk kuvvetlerimiz hakkında toplumumuzda olumsuz algı yaratmaya yönelik olduğu görülmüştür” denildi.329 Evrensel, 3 Şubat tarihli nüshasında “Dayanışma Büyüyor”
başlıklı birinci sayfada yer alan haberinde, “Gözaltı, yasak, saldırı durduramadı” ifadelerine yer vermişti.330
1 Nisan 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin açtığı davada
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerini iptal etmesine ilişkin,331 “Devletin PKK ve FETÖ propagandası yapanları ‘gazeteci’ olarak tanıması isteniyor! Buna
itiraz ediyoruz” dedi. Altun, “Basın Kartı yönetmeliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe ‘gazetecilik’ adı
altında ‘terörizm propagandası’ yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler! Bir an
düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye ‘basın kartı’ verilir
mi? ‘Ama ben gazeteciyim’ diye yırtınsa sonuç alabilir mi? Hayır!” dedi.332
● Adana’da 23 yıldır yayın yapan TV A maddi imkansızlıklar nedeniyle ekranlarını kararttı. Daha
önce de ÇukurovaTürk TV, Kent TV ve Adana TV kapanmıştı. Adana’da şu an sadece Koza TV yayın hayatına devam ediyor.333
2 Nisan 2021
● Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü’nün “Bursa’da 17 yaşındaki kıza taciz iddiası istifa getirdi”
haberi, Sabah’ın “CHP’de 17 yaşındaki kızı taciz eden isimden bir taciz daha” ve “CHP’de tacize şok savunma: Ama kız reşitti” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.334 Haberlerde,
dönemin Bursa CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular hakkındaki tacizde bulunma iddiaları yer
alıyordu.335
● “Tarikat merkezinde cübbeli ve sarıklı fotoğrafları ortaya çıkan amiral” ile ilgili haberler, Ankara
7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31 Mart ve 2 Nisan 2021 tarihli 2021/4301 sayılı kararları ile Veryansın TV’nin
“Tekkedeki gizemli apolet” haberi, Halk TV’nin “Amiral tarikat tekkesinde” haberi ve BirGün’nün “MSB:
Tarikat merkezindeki amiralin görüntülerini inceliyoruz” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.336 Haberlerde, makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki
sarık ve cübbe ile fotoğraflanan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’dan bahsediliyordu.337
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çatak ilçesinde iki vatandaşın helikopterden atılarak işkenceye
uğradığı iddialarını haberleştiren, ancak “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mezopotamya
Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur ve gazeteci Nazan Sala’nın tahliyesine karar verdi. Gazeteciler hakkında ayda bir imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmasına
karar verildi. Dava 2 Temmuz’a ertelendi.338
https://www.aa.com.tr/tr/politika/bahceliden-kilicdaroglunun-gercek-milliyetci-biziz-sozlerine-tepki-sozlerinin-geregini-bir-an-once-yapmak-zorunda/2194141
https://www.evrensel.net/haber/429469/bik-bogazici-haberimizde-gecen-saldiri-ifadesi-nedeniyle-ilan-kesme-cezasi-verdi
https://m.bianet.org/bianet/print/241709-basin-ilan-kurumu-ndan-evrensel-e-5-gun-ilan-kesme-cezasi
331 https://www.gazeteduvar.com.tr/danistay-basin-karti-yonetmeligi-gazetecileri-baski-altinda-tutuyor-haber-1517978
332 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-gazetecilik-adi-altinda-terorizm-propagandasi-yapanlarla-mucadele-edecegiz/2195741
333 https://www.adanahabermerkezi.com/medya/medyada-deprem-4-uncu-tv-de-kapandi-h48931.html
334 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursa-chp-osmangazi-ilce-baskani-hakkindaki-taciz-iddialari-haberleri/
335 https://twitter.com/engelliweb/status/1378345294690189312
336 https://twitter.com/engelliweb/status/1378239214739947522
337 https://ifade.org.tr/engelliweb/tarikat-merkezindeki-sarikli-amiral-haberleri/
338 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-iskenceyi-haberlestiren-gazeteciler-175-gun-sonra-tahliye-edildi/
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5 Nisan 2021
● Tokat Erbaa Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü’nün “AKP’den kalan borçlar yüzünden MHP başkanının
odasına icra geldi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.339 Haberde, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Belde Belediyesi’ne AKP döneminden borçlar nedeniyle haciz gelmesi ve MHP’li
Başkan Osman Akbulut’un icrayı AKP’li İl Genel Meclis üyesi Mesut Er’in ailesine ait şirketin yaptığını
söylemesi yer alıyordu.340
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, jinnews16.xyz haber sitesine erişimi341 “milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.342 Ardından jinnews17.xyz haber sitesine erişimi343
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.344 Sonrasında, jinnews18.xyz haber
sitesine erişimi345 “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.346
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mart 2021 tarihli kararıyla Metin Yoksu’nun YouTube
kanalındaki “Hasankeyf’i sular altında bırakan Ilısu Barajı kamulaştırmasında rüşvet skandalı” videosuna
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.347 Videoda, Hasankeyf’i sular altında bırakan Ilısu
Barajı kamulaştırmasında sırasında 21 kişinin aldığı toplam 90 milyon liralık rüşvete ait olduğu öne sürülen
görüntüler yer alıyordu.348
● JinNews muhabiri Beritan Canözer’in de aralarında bulunduğu 22 kişi Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltına alındı. Canözer’in, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan evine operasyon yapıldığı, kitaplarına ve bilgisayarına el konulduğu belirtildi.349
6 Nisan 2021
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Melis Alphan’ın yargılamasında savcılıkça 21
Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına ilişkin fotoğrafı Instagram hesabında paylaştığı gerekçesiyle “basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yedi buçuk yıla kadar
hapis cezası talep edildi.350 Alphan, söz konusu fotoğrafın beş bin polisin görev aldığı alandaki bir grup
insanın fotoğrafı olduğu savunması yaptı.351 Dava 21 Mayıs’a ertelendi.352
8 Nisan 2021
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir hakkında “örgüt propagandası yapmak”
suçlamasına dayalı iddianameyi kabul etti. İddianamede, 5 Nisan 2019’da Candemir’in evine yapılan operasyonda el konulan bilgisayarındaki video ve fotoğraflar ile sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımları
suç delili olarak gösterildi. Ayrıca 2014-2015 yılları arasında Candemir’in Facebook’tan yaptığı dört paylaşımda, terör örgütü PKK bayrakları ve “örgüt mensubu” olarak değerlendiren bir kişinin çerçeveli fotoğrafına da iddianamede yer verildi. Candemir’in 2005-2009 yılları arasında Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) toplantı ve gösterilerinde haber amaçlı çektiği görüntüler de suçlama
konusu yapıldı. Dava 17 Haziran’da görülmeye başlanacak.353
● JinNews muhabiri Beritan Canözer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.354
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın “CHP’de bir şeyler oluyor”
başlıklı yazısına Twitter’da “Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak… Bu habercilik hastalıklı… Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var… Gecikmeyin!” yorumunu yaptı.355 Pehlivan’ın yazısında, Soylu’nun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile arasının iyi olmadığı belirtilerek, 3 Nisan’daki
Sultangazi Güvenlik Toplantısı’na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Aktaş’ın fotoğraftan kesildiği

https://twitter.com/engelliweb/status/1379131419608383494
https://ifade.org.tr/engelliweb/akpden-kalan-borclar-sebebiyle-mhpli-belediyeye-haciz-gelmesi-haberi/
https://twitter.com/engelliweb/status/1379114157388234753
342 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-5/
343 https://twitter.com/engelliweb/status/1379114157388234753
344 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-5/
345 https://twitter.com/engelliweb/status/1379114157388234753
346 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-5/
347 https://ifade.org.tr/engelliweb/ilisu-baraji-kamulastirmasinda-alinan-rusvet-goruntuleri/
348 https://ifade.org.tr/engelliweb/ilisu-baraji-kamulastirmasinda-alinan-rusvet-goruntuleri/
349 https://www.evrensel.net/haber/429827/jinnews-muhabiri-beritan-canozer-gozaltina-alindi
350 https://www.evrensel.net/haber/429944/gazeteci-melis-alphan-davasinin-ilk-durusmasinda-savci-7-5-yila-kadar-hapis-istedi
351 https://www.dw.com/tr/gazeteci-melis-alphan-hakim-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda/a-57107024
352 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melis-alphanin-propaganda-davasi-basladi/
353 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242115-gazeteci-oktay-candemir-e-bir-dava-daha
354 https://gazetekarinca.com/2021/04/gazeteci-beritan-canozer-gozaltina-alindi/
355 https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-cumhuriyeti-ve-yazari-pehlivani-hedef-aldi-bunlar-hasta-haber-1518642
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356

kaydedildi. Yazıda, “Bakanlığın paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürü’nün de toplantıda olduğu yazmıyor. Sahi, bakanlık bunu neden yapar, bilmiyorum. Ama kabine değişecek, emniyet müdürleri de değişecek, diye konuşulurken bakalım kim gidecek ve kim kalacak?” denilmişti.357
9 Nisan 2021
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in “İçinde ‘Albayrak kardeşlerin off-shore hesapları’ geçen Diken haberine erişim engeli” haberine ve konuya ilişkin Yaman Akdeniz ile Sedef Kabaş’ın
Twitter paylaşımlarına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.358 Mahkeme, aynı kararla DW
Türkçe, Yurt, Evrensel’in359 tweetlerini de erişime engelledi ve silinmelerine karar verdi.360 Haberlerde, gazeteci Pelin Ünker’in, “Paradise Papers” haberi nedeniyle dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak ve Çalık Holding’in şikayeti üzerine yargılandığı davadan bahsediliyordu.
Akdeniz, tweetinde “Diken’in bu haberi biraz önce Serhat Albayrak’ın talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh
Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi ve dört saat içinde kaldırılacak. Sansürden önce okuyun ve
yayın. Aynı kararla birlikte 40 kadar haber de kaldırılacak” demişti.361 Kabaş ise “Aaaa, damat Berat Albayrak ve ağabeyi vergi falan mı kaçırmış? Böyle, iddialar mı var? Yok, canım... Saklayacak bir şeyleri
yoktur, çıkıp mertçe açıklarlar... Yoksa yanılıyor muyum” paylaşımında bulunmuştu.362
10 Nisan 2021
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest gazeteci Ruşen Takva hakkındaki iddianamede “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dokuz yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.363 İddianamede, Takva’nın “Kürt Halkının Özgürlüğü ve Ulusal Birliği” konulu basın açıklaması ve yürüyüşünü gazeteci olarak takip etmesi suçlama konusu yapılarak, “yürüyüşü düzenleyen ve yöneten konumunda olduğu”
ve “uyarılara rağmen yasal olmayan gösteri ve yürüyüşe devam ettiği” iddia edildi. Mezopotamya
Ajansı’ndan ise “PKK/KCK terör örgütüne müzahir basın yayın organı” olarak bahsedildi. Ayrıca yürüyüşe
katılan şahısların tespiti için kamera görüntüleri incelendikten sonra Takva ile 10 kişinin yürüyüşe katıldığının tespit edildiği belirtilmesine karşın tek sanık olarak Takva gösterildi. Dava 10 Haziran’da görülecek.364
11 Nisan 2021
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Şubat tarihli kararıyla İfade Özgürlüğü Derneği’nin
“Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşının aldığı ihalelerle ilgili haberler” içeriğine erişimi “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle engelledi.365 İçerikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın
arkadaşı Fatih Başcı’nın aldığı ihalelerle ilgili haberlerin erişime engellendiği yer alıyordu.366
12 Nisan 2021
● TRT’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’yla ilgili yayınladığı “Teşkilat” dizisinde Avrupa Gazeteciler
Federasyonu (EFJ) basın kartına yönelik “terörizm bağlantısı iması” yapıldığı, dizideki bir sahnede teröristlerin yanındaki bir şahsın bu kartı taşıdığı gösterdiği kaydedildi.367
● Siirt’te 60 yıldır yayın yapan Mücadele, Covid-19 salgınından kaynaklı ekonomik zorluklar nedeniyle yayın hayatına ara verdi. Mücadele, son sayısını 27 Temmuz 2020’de çıkartmıştı.368 Gazete, 2012’de
basılı yayına ara vermişti ve dijitale geçmişti. Cumhur Kılıççıoğlu’nun yayın sahibi olduğu gazete, 2012’den
beri haftalık basılı olarak yayın hayatına devam ediyordu. Alt yapısındaki sorunlar nedeniyle eski sayılara
kısıtlı erişim olduğu belirtildi.369
13 Nisan 2021

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104081044221042-soyludan-cumhuriyet-gazetesine-bu-habercilik-hastalikli-tedaviye-ihtiyac-var/
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/chpde-bir-seyler-oluyor-1826476
https://twitter.com/engelliweb/status/1380545121117147142
359 https://twitter.com/engelliweb/status/1380575864077844487
360 https://ifade.org.tr/engelliweb/serhat-albayrak-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engellenmesi/
361 https://twitter.com/cyberrights/status/1371935361404915714
362 https://twitter.com/SedefKabas/status/1372212526721683456
363 https://www.medyakoridoru.com/gundem/haber-takibine-19-yil-hapis-istemi-gazeteci-rusen-takvaya-bir-dava-daha-23509/
364 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rusen-takva-haber-takip-etti-savci-19-yil-hapis-istedi/
365 https://twitter.com/engelliweb/status/1381128942363500546
366 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-5/
367 https://tele1.com.tr/teskilat-dizisinde-ifj-basin-karti-gondermesi-mi-yapildi-367596/
368 http://gazetecilerplatformu.com/2021/04/12/pandemi-yerel-basini-da-vurdu-siirtin-60-yillik-gazetesi-yayina-ara-verdi/
369 http://www.mucadelegazetesi.com/
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● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 9 Ekim 2018’de
“gizli tanık ifadeleri” doğrultusunda başlattığı soruşturmada 151 kişi ile gözaltına alınmış370 olan eski Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Cihan Ölmez hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamalı iddianamesini kabul etti.371 Ölmez’in 2012 yılına ait sosyal medya paylaşımları ve 2015-2016 yıllında yaptığı haberlerin suç sayıldığı iddianamede, Bianet, İnadına Haber ve Evrensel için “Sözde yayın organı” ifadesi kullanıldı. Ölmez, 2018’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kararınca, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında yeterli delil olmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, bu dönemde Ölmez’in sosyal medya hesapları incelemeye alınmıştı. Ölmez’in 25 Şubat 2016’da Evrensel’deki,
“DİHA Muhabiri Cihan Ölmez: Cizre’de gazeteciler şans eseri yaşıyor” ve aynı gün Bianet’teki, “Haber
Nöbeti Omuzlardaki Yükü Hafifletti, Devam Etmeli” haberleri gerekçesiyle “terör örgütü propagandası
yaptığı” iddia edilmişti.372 Dava, 13 Temmuz’da görülmeye başlanacak.373
● AKP Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazeteci Muharrem Çağatay hakkında
“hakaret” iddiasıyla 5.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde “Ben metroya karşıyım” demiş, birkaç gün sonraki açıklamasında “Ben metroya karşı değilim”
ifadelerini kullanmıştı. Gültak’ın bir hafta içinde iki farklı açıklama yapması üzerine sosyal medya kullanıcıları, çelişkili iki açıklamayı içeren video ile tepki göstermişti. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan videoyu Çağatay’ın paylaşması üzerine Gültak kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı. Dava 15 Nisan’da görülecek.374
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi375, Zaman yazarlarından Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer
Türköne’nin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanmasında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 24 Eylül 2020 tarihli bozma ilamına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden FETÖ operasyonlarında alınan savunmalarda Alpay’ın adı
geçiyorsa buna ilişkin belge örneklerini talep etti. Mahkeme, gazeteci Hüseyin Gülerce’nin yanı sıra Alpay’ın dinlenilmesini istediği akademisyenler Binnaz Toprak, Ümit Erol ve Zekeriya Tüzen’in tanık olarak
çağrılmasına karar verdi. Mahkeme, Türköne hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına yönelik talebin reddine ve beraat hükmü hukuki durumu araştırılmadığı gerekçesiyle bozulmuş olan Mehmet Özdemir’in yakalanmasına karar verdi. Dava, 9 Eylül’e ertelendi. Daha önce “anayasal düzen, TBMM ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamalarından İhsan Duran Dağı, Lalezar
Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz’in de beraatlarına hükmedilmişti.376
14 Nisan 2021
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gazeteci Ahmet Altan’ın “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek
yardım” suçlamasıyla verilmiş 10 yıl altı ay hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi. Nazlı Ilıcak
hakkındaki sekiz yıl dokuz ay hapis cezası hükmü ise bozuldu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat
2018’de Altan ve Ilıcak’a, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan, ayrı ayrı ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası vermişti.377 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı onamıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 5 Temmuz 2019’da yerel mahkeme kararı bozarak, 4 Kasım 2019’da Altan’a 10
yıl altı ay ve Ilıcak’a sekiz yıl dokuz ay hapis cezası vermişti. Daire’nin cezaevinde kaldığı süreler nedeniyle
Ilıcak ve Altan o gün akşam tahliye edilmişti.378
● Diyarbakır 4.Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansi29.com haber sitesine erişimi engelledi.379
● Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği,380 Bursa Atatürk Anadolu Lisesi’nde çalıştığı dönemde öğrencilerini yıllarca cinsiyetçi ve ayrımcı ifadelerle baskıya maruz bırakan rehberlik öğretmeni Yasin Kuruçay ile
ilgili haberleri “kişilik hakları” gerekçesiyle engelledi.381

https://ozgurmanset.net/gazeteci-cihan-olmez-de-cizrede-gozaltina-alindi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciye-dava-acan-savci-evrensel-ve-bianete-sozde-yayin-dedi-haber-1519113
https://www.evrensel.net/haber/430511/gazeteci-davasinda-savci-bianet-ve-evrensel-icin-sozde-yayin-organi-dedi?a=2c8
373 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/
374 http://www.habernews24.com/?p=1397
375 https://www.mlsaturkey.com/tr/zaman-gazetesi-yazarlarinin-yeniden-yargilamasina-baslandi/
376 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/kapatilan-zaman-gazetesinin-bazi-eski-yazarlari-yeniden-hakim-karsisinda/2207439
377 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yargitay-fetoye-yardimdan-ceza-alan-ahmet-altan-ve-nazli-ilicak-hakkindaki-karari-bozdu/2209030
378 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56753591
379 http://mezopotamyaajansi29.com/GUNCEL/content/view/130846
380 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-sozlesmesinin-feshedilmesini-kutlayan-ogretmen-ile-ilgili-haberler/
381 https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmene-iliskin-haberlere-erisim-engeli-341229
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● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçlamasıyla yargıladığı Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’den iddianamede olmayan “kamu görevlisine
hakaret” suçlaması için ek savunma istedi. Dava 14 Eylül’e ertelendi. Söğütlü, Twitter paylaşımlarından
dolayı yargılanıyor.382
● Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi yönetimi, tutuklu gazeteci Nedim Türfent’e gönderilen bir mektubu Boğaziçi protestolarında “Aşağı bak” ifadesi tartışması anlatıldığı için “sakıncalı” buldu. Türfent, karara itiraz etti.383
15 Nisan 2021
● İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Cengiz Çandar hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla yargılanmasında yakalama kararını kaldırdı. Aynı davada yargılanan Kemal Işıktaş, “Kırmızı fularlı kız” olarak anılan Ayşe Deniz Karacagil’in ölümü üzerine üzüntüsünü dile getirmek için paylaşım yaptığını belirterek beraatını istedi. Işıktaş, hükmün açıklanmasının geriye
bırakılması talebine dair kararını ileride dile getireceğini söyledi. Dava 23 Eylül’e ertelendi.384

●

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ocak 2021’den beri Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde
tutuklu Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.385
Dava 26 Mayıs’ta görülecek. Aslan hakkında, “örgüt üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber
yapma” suçlamaları yapıldı.386
17 Nisan 2021

●

İskilip Web TV kurucusu Ferdi Karabıyık, Çorum İskilip Emniyet Müdür Vekili baş komiser Erol
Karasu’nun boğazını sıkarak kendisini darp ettiği iddiasıyla İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayette
bulundu. Karabıyık, olayın İskilip Emniyet Müdürlüğü’nde Karasu’nun odasında gerçekleştiğini aktararak,
“Olay sonrası alt kata indim. Oradaki polis memuruna Karasu’dan şikayetçi olduğumu söyledim. Ancak
polis memuru şikayet dilekçesini alamayacağını söyledi. Ben de İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayette bulunmak zorunda kaldım” dedi.387
19 Nisan 2021
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansi31.com haber sitesini erişime engelledi.388
20 Nisan 2021
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016’da KHK ile kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir ve
Kemal Karagöz’ün yargılandığı davada389 yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, davayı 9 Eylül’e
erteledi. Karagöz ve Demir, “örgüt üyesi olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla
yargılanıyor.390
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, AKP kurucusu ve eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan’ın şikayeti üzerine açılan davada ilk beraat kararını Yargıtay’ın bozması ardından yeniden yargıladığı
gazeteci391 Mehmet Bozkurt hakkında para cezası verdi. Bozkurt, Matkap Operasyonu kapsamında çete lideri suçlamasıyla beş yıl hapis cezası yatan Orhan Aykut’un, AKP’li Arslan hakkında Ergenekon ve Balyoz
operasyonlarındaki rolünü anlattığına dair iddiaları haberleştirmişti. Bozkurt, savunmasında, “Ben bugün
gazetecilik yapmıyorum. Aydınlık’ta bugün görev yapıyor olsam ve yine sokaktan biri gelse, Orhan Aykut’un dile getirdiği gibi ‘bugün Türkiye’de FETÖ tehlikesi var, Türkiye Cumhuriyeti’nin köküne dinamit
koyuluyor, insanları kumpaslarla içeriye atmak için sahte belgeler üretilip çeşitli tertipler kurulmaktadır’
dese bu cezaları hiç düşünmem aynı ‘suçu’ işlerim” dedi.392
● İstanbul Avcılar’da, Sinbo Fabrikası’ndan sendikaya üye oldukları için Kod-29 ile işten çıkarılan
işçilerin eylemini takip ettikleri sırasında Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, Mücadele Birliği muhabiri
https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-buse-sogutluden-iddianamede-olmayan-suclama-icin-ek-savunma-istedi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-turfente-mektup-da-yasak-asagi-bakmamak-sakincali-sayildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cengiz-candar-hakkindaki-yakalama-karari-kaldirildi/
385 https://gazetekarinca.com/2021/04/tutuklu-gazeteci-aslan-hakkinda-45-ay-sonra-iddianame/
386 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/
387 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emniyet-muduru-gazeteciyi-darp-etti-iddiasi-1828940
388 http://mezopotamyaajansi31.com/tum-haberler/content/view/131812
389 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-308/
390 https://www.pirha.net/kemal-demir-ve-kemal-karagozun-durusmasi-9-eylule-ertelendi-263619.html/20/04/2021/
391 https://twitter.com/bozkurtmehmet/status/1384459644299616256
392 https://odatv4.com/akpli-isim-gazeteciyi-mahkum-ettirdi-20042136.html
382
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Serpil Ünal ve Kızıl Bayrak muhabiri Kardelen Yoğungan gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç işçi ile birlikte gazeteciler Yoğungan ve Öztaş da serbest bırakıldı. Gazeteci Ünal’ın ise, başka bir dosya kapsamında
arama kararı olduğu gerekçesiyle halen gözaltında tutulduğu belirtildi.393
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
jinnews20.xyz, umutgazetesi23.org, yenidemokrasi16.net, jinnews19.xyz haber sitelerini erişime engelledi.394
22 Nisan 2021
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “iade edilsin” kararına rağmen gazeteci Abdullah Kaya’ya
evine yapılan operasyonda el konulan malzemelerin teslim edilmediği açıklandı. KHK ile kapatılan DİHA
muhabiri Kaya’nın, 2017’de Diyadin’deki evinde iki cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, CD ve kamera kasetlerine Ağrı Dağı’nda 2014’teki festivalde çektiği görüntüler gerekçesiyle el konulmuştu. Mahkeme, Kaya’nın 22 ay tutukluğunun ardından tahliyesine ve el konulanların iadesine 20 Ekim 2020’de karar
vermişti.395
● İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK kararı ile kapatılan Özgür Gündem davasında, yargılanan gazeteciler Amine Demirkan, Bayram Balcı, Ersin Çaksu ve Günay Aksoy’un dosyasının ayrılmasına
karar vererek 1 Temmuz’a erteledi.396
● Balıkesir Bandırma Sulh Ceza Hakimliği, AKP’nin eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal
Öztaylan’ın oğluna, 2014’te gönderilen ayakkabı kutusundan 500 gram esrar çıkması ile ilgili haberlere
erişimi, “kişilik hakları ihlali” engelledi. Sözcü’deki “Ayakkabı kutusundan bu kez bakın ne çıktı?”,
OdaTV’deki “AKP’li vekilin oğlunun ayakkabı kutusundan esrar çıktı” ve DailyNews’teki “Weed found in
shoebox sent to Turkish lawmaker’s son” haberlerine erişim engeli uygulandı.397
23 Nisan 2021
● Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aşçıoğlu’nun “CHP ve İyi Parti grup toplantılarına ve basın açıklamalarına bültende yer verdiği” gerekçesiyle görevden alındığı belirtildi. Kanal D
Ana Haber Ankara Temsilcisi’nin Zafer Şahin olmasının ardından muhalefet hakkında yapılan haberlere
müdahale edildiği belirtildi. Şahin’in AKP’nin bu haberlerden rahatsız olduğunu söyleyerek, CHP ve İyi
Parti grup konuşmalarına bültende yer verilmesine karşı çıktığı iddia edildi.398 CNN Türk Haber Müdürü
Onur Tan’ın yeni genel yayın yönetmeni olacağı bildirildi.399
24 Nisan 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Erk Acarer’in Twitter paylaşımlarını hedef aldı. Acarer,
Soylu’nun iki milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkan Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’le fotoğrafına ilişkin “Abi kardeş İngiltere’de dil eğitimi aldılar. Her gece kulüplerde, alkollü partilerde takılırlardı.
Burada dinci orada cluber... Dayılarına çekmişler, o da DP yıllarında don alır, otel barından Miller içer
partiye ödetirdi. Yalan, riya, sahtekarlık. Ne güzel şeysin Siyasal İslam” dedi.400 Buna karşılık Soylu ise,
“Parası nerden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın. İki kardeşten biri, hiç İngiltere’ye gitmedi.
Diğerini lösemi tedavisinden sonra altı aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir.
Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok” demişti.401 Sonrasında AKP Siyasi Erdem ve Etik
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise, Acarer için köpek zehriyle (Striknin) öldürülmesini önerdi.
Soylu’nun paylaşımı altına görüşlerini yazan Aydın, “Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu
bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin (C²0 H²² N² O²) olmalı” ifadesini kullandı.402
26 Nisan 2021

https://www.gercekgundem.com/ekonomi/268353/sinbo-iscilerinin-direnisinde-gozaltina-alinan-5-kisiden-4u-serbest-birakildi
https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-umut-gazetesi-ve-yeni-demokrasi-erisime-engellendi/
https://ozgurmanset.net/karara-ragmen-gazeteciye-ekipmanlari-teslim-edilmiyor/
396 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-baskininda-gozaltina-alinan-gazetecilerin-davasi-yine-ertelendi/
397 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-milletvekilinin-ogluna-gonderilen-ayakkabi-kutusundan-esrar-cikmasi-haberleri/
398 https://t24.com.tr/haber/kanal-d-ana-haber-genel-yayin-yonetmeni-gorevden-alindi-gerekce-chp-ve-iyi-parti-grup-toplantilarina-yer-vermek,947840
399 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kanal-d-ana-haberde-ust-duzey-degisiklik-1830292
400 https://twitter.com/eacarer/status/1385947646498586624
401 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1385997753331994625
402 https://halktv.com.tr/turkiye/akpli-doktordan-soyluya-gazeteci-zehirleme-onerisi-455621h
393
394
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● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Durket Süren’in “örgüte yardım” ve “propaganda”
suçlamalarıyla yargılanmasında el konulan bilgisayarına ilişkin raporun beklenmesine karar vererek,403 davayı 20 Eylül’e erteledi.404
● DİSK Basın-İş Sendikası, HDP İstanbul İl Örgütü’nün Kobani Davası’na ilişkin basın açıklamasını takip ettikleri için Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve MA muhabiri Enes Sezgin’in gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “HDP İstanbul İl Örgütü’nün Kobani Davası’na ilişkin basın açıklamasını takip
eden üyemiz, Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve MA muhabiri Enes Sezgin gözaltına alındı. Meyveci’nin kamerası kırıldı. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denildi.405 Sonrasında “Haber takibi esnasında
gözaltına alınıp saatler sonra serbest bırakılan üyemiz Meyveci ve Sezgin’in durumları iyi ancak ekipmanları zarar görmüş durumda” paylaşımıyla Meyveci ve Sezgin’in serbest bırakıldığını bildirdi.406
28 Nisan 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün editörü Eren Tutel’e, Türkiye Wushu Federasyonu
(TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve kızı Elif Akyüz’ün şikayeti üzerine “kamu görevlisine hakaret” suçlamalı iddianameyi kabul etti. Dava 30 Eylül’de görülmeye başlanacak. Tutel’in üç aydan iki yıla
kadar hapsi talep ediliyor.407
1 Mayıs 2021
● 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki etkinlikleri takip eden Yol TV muhabiri Özge
Uyanık ile Artı TV muhabiri Sultan Eylem Keleş’in, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı yayınlanan genelge uyarınca görüntü almaları engellendi. Her ne kadar gazetecilerin görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından reddedilse de,408 “Kamusal alanda güvenlik
güçlerince yapılan müdahalelerde görüntü almayı yasaklayan” genelge gerekçe gösterilerek İstanbul’da
Taksim’e çıkmak isteyen eylemcileri takip eden Keleş’i alandan uzaklaştırarak engelledi ve Ankara’da Uyanık’ın görüntü almak için basın kartını göstermesine rağmen telefonunu yere atılarak, çektiği videoyu silmeye çalışıldı.409 DİSK Basın-İş Sendikası, 1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından
engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in '’Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz' itirazı üzerine polisler “Genelge talimatı var” dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet’in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!” tepkisini gösterdi.410
2 Mayıs 2021
● Tekirdağ’da 1 Mayıs saat 15.00’ten itibaren “satışı yoğunluk yarattığı” gerekçesiyle gazetelerin
polislerce toplatıldığı iddia edildi. Yurttaşlardan biri, bunun “keyfi bir karar” olduğunu belirterek “Belirli
bir saatten sonra gazete satışı olup olmayacağına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Memlekette kongreler
lebaleb yapılırken bizim gazete almamız nasıl yasaklanabilir” tepkisini gösterdi.411 Tekirdağ Valiliği ise,
kentte böyle bir uygulama yapılmadığını ve bu konuda şikayet olmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında,
“İlimizde valiliğimiz ve hiçbir kaymakamlığımızda bu doğrultuda bir karar alınmamış olup, böyle bir uygulama yapılmamış, böyle bir durumun varlığına dair de bir şikayet veya müracaata da rastlanılmamıştır.
Bu tür iftira ve provokasyon niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda
bulunulacaktır” denildi.412
● Ardahan Haber muhabiri Özkan Karakaya’nın Kazım Karabekir Caddesi’nde uygulama noktasında çektiği fotoğrafların polislerce sildirildiği iddia edildi. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı
Mehmet Ali Dim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun genelgeyi savunduğu görüntüsünü paylaşarak, “Sayın Bakanım, bugün uygulamada fotoğraf çeken gazeteci arkadaşımıza polis müdahale etti ve fotoğraflarını

https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-durket-surenin-durusmasi-goruldu/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-davasinda-dijital-inceleme-sonucu-beklenecek/
https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1386619238186733572
406 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1386693095098667017
407 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/wushu-federasyonundaki-skandallari-yazan-gazeteciye-hapis-talebi-1831765
408 https://medyascope.tv/2021/05/03/icisleri-bakani-basini-engellemez-demisti-polis-mudahalesi-goruntulerinin-kayit-altina-alinmasini-engelleyen-genelge-gazetecilerin-de-engellenmesine-gerekce-yapildi/
409 https://www.birgun.net/haber/1-mayis-eylemlerini-goruntuleyen-gazetecilere-polis-engeli-emniyet-in-genelgesi-gerekce-gosterildi-343273
410 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1388415212534079490
411 https://www.birgun.net/haber/polis-bayiden-gazete-topladi-yogunluk-yaratiyormus-343300
412 http://www.tekirdag.gov.tr/ilimizde-yogunluk-olusturdugu-gerekcesi-ile-gazetelerin-toplatildigina-dair-bazi-basin-yayin-organlarinda-cikan-haberler-ile-ilgilibasin-aciklamasi
403
404
405

49

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

sildirdi. Polis, ‘Yeni genelge var, resim çekemezsin resim çekmek yasaktır’ dedi. Bilginize” tepkisini gösterdi.413
3 Mayıs 2021
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, jinnews24.xyz haber sitesine erişimi engelledi. JinNews’in
yayın yaptığı internet siteleri son 15 günde altı kez erişime engellenmiş oldu.414
4 Mayıs 2021
● MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik Anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası HaberTürk TV’de program yapan gazeteci
Ebru Baki’yi hedef aldı. Yönter, “Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı
gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir... Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi
tam bir kokuşmuşluktur... Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun”
dedi.415 Yönter, “Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?” ifadelerini kullandı. 416
● Mersin Tarsus 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat eski yazı işleri müdürü İsmail Çoban
hakkında, biriktirdiği gazete kupürlerini saklayarak, “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma”
iddiasıyla iki yıl hapis cezası verdi. 2018’in Nisan ayında “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Çoban, Mersin Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu yargılanıyordu, Çoban’ın biriktirdiği gazete kupürlerine 24 Temmuz 2019’da, “suç delili” sayılarak el konulmuştu. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi
Soruşturmaları Bürosu tarafından Çoban hakkında başlatılan soruşturmada, 1 Şubat 2021’de iddianame hazırlanmıştı. 31 Mart’ta yapılan karar duruşmasında, Çoban tarafından biriktirilen gazete kupürleri arasında
bulunan ve Kürtçe yazılan yazılar için “bilinmeyen bir dil ile yazılı” ifadeleri kullanılmıştı.417
5 Mayıs 2021

● MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in HaberTürk TV’de program yapan gazeteci
Ebru Baki’yi hedef almasına sabahleyin canlı yayında tepki gösterdiği için HaberTürk Ankara Temsilcisi
Bülent Aydemir’in418 işine son verildi.419 Bu gelişme, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in
gazeteciyi hedef alan yazılı açıklaması hemen sonrasında gerçekleşti. Özdemir, Aydemir’in MHP’ye yönelik özür çağrısına karşılık “Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz” dedi. Açıklamada, “HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP’ye karşı böylesine seviyesiz
ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen,
gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız? Temsil ettiğiniz
yayın grubunda neyin ne olduğuna bakmaksızın, eleştiri yahut yorum değil, doğrudan kurumsal yapımıza
yönelen saldırı ve karalamalar karşısında elbette bizler de kendi görüşümüzü ifade ederiz, bundan geri durmayız” denildi.420 Aydemir ise, sabahleyin Baki’nin sunduğu “Para Gündem” programında, “MHP Genel
Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada
seninle de tartışıyoruz haber için. Ama son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna
gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir
eksik ne bir fazla, Ulvi Bey’e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum”421 dedi.422 Aydemir, devamında, Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından
yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür
dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama
bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz” diye konuştu.423
413https://ankahaber.net/haber/detay/polis_ardahanda_bir_gazetecinin_fotograflarini_sildirdi_37427#.YI6PMWkJUgk.twitter

http://www.jinnews25.xyz/TUM-HABERLER/content/view/163611
https://twitter.com/UlviYonter/status/1389507379004416000
https://twitter.com/UlviYonter/status/1389506142854860804
417 https://gazetekarinca.com/2021/05/tutuklu-gazeteciye-gazete-kupurleri-biriktirmekten-hapis-cezasi/
418 https://www.dw.com/tr/habertürk-tvde-mhp-krizi/a-57440702
419 https://www.gazeteciler.com/haber/son-dakika-bulent-aydemir-haberturkten-kovuldu/410349
420 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mhpnin-hedefinde-haberturk-tv-var-1833752
421 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/haberturk-tvden-mhpye-sert-tepki-delikanliliksa-iste-ekrandan-soyluyorum-1833681
422 https://www.gercekgundem.com/medya/272343/haberturk-ankara-temsilcisi-bulent-aydemirin-isine-son-verildi
423 https://www.birgun.net/haber/haberturk-ten-mhp-li-yonter-e-yanit-gazetecilere-ayar-vermek-aliskanlik-oldu-343699
414
415
416
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HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz’un da tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği424 belirtildi.425 Kanaldan yapılan açıklamada, “Kürşad Oğuz bugün itibariyle istifa suretiyle genel yayın yönetmenliği görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” denildi.426
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansı34.com haber sitesine erişim engeli ge427
tirdi.
● Pir Haber Ajansı (PİRHA) İzmir Muhabiri Ersin Özgül, “terör örgütüne üyelik” iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Özgül, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.428
6 Mayıs 2021
● HaberTürk’te Ebru Baki’nin sunduğu “Para Gündem” programının süresinin üç saatten bir saate
düşürüldüğü kaydedildi.429
10 Mayıs 2021
● Serbest gazeteci Baransel Ağca, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu ve Erdoğan’a “diktatör” dediği 2016’daki paylaşımın suç unsuru olarak dosyaya konulduğunu söyledi.430 Ağca, “Muhtemelen yine eski bir tweeti suç unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırdıkları bir soruşturma” dedi. Son olarak Kanal 23 sunucusu Yeldana Kaharman’ın ölümüne ilişkin otopsi raporunu paylaşan Ağca, raporla ilgili “Tahmin ettiğimin çok ötesinde çelişkiler var”
diyerek Kaharman’ın öldürüldükten sonra asıldığına dair şüphelerin oluştuğunu belirtmişti. Kaharman, eski
İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için evine
gittikten bir gün sonra 28 Mart 2019’da evinde ölü bulunmuştu.431 Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat
Peker ise, “Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü (Ödeşmek Adettendir!)” videosunda, “Bir tane
kızcağız var Kırgız veya Kazak uyruklu. Bir gün evvel jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar beni taciz etti.’
Tecavüz, kibarlaştırmaya gerek yok. Kıza tecavüz ediyor. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip
babası (Mehmet Ağar) bu kızı aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor… Kimse ağzını açmıyor. E derin
devletin başı. Adam ne isterse o oluyor. 18 yaşında kız çocuğu, kimi kimsesi yok, burada öğrenci, öldü gitti,
arayan yok soran yok. Allah var. Sormaz mı hesabını…” diye konuşmuştu.432 Jandarma Genel Komutanlığı,
Kaharman’ın herhangi bir şikayette bulunmadığını açıklamıştı.433
● Gazete Duvar muhabiri Elvan Yılmaz, Çorum Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner
tarafından, “Sen bu haberi nasıl yaparsın, sana sorarım. Seninle görüşürüz. Seni yaşatmam” sözleriyle tehdit
edildi. Yılmaz, Şahiner hakkında suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, “Sungurlu Belediye Başkanı zimmetine para geçirmekten yargılanıyor”434 başlıklı haberi yapmıştı.435
11 Mayıs 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet’i hedef alarak, “Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla
terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını
hukuk önünde vereceksiniz” mesajını paylaştı.436 Bunun üzerine İçişleri Bakanı yardımcıları İsmail Çataklı,
Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy da Cumhuriyet gazetesini hedef alan paylaşımlarda
bulundu.437 İçişleri Bakanı Soylu’nun paylaşımına ise Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, “Klasik sağcı
kafa; sıkışınca PKK göndermesi...Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır,
https://www.gazeteciler.com/haber/haberturkte-ikinci-deprem-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti/410350
https://www.gercekgundem.com/medya/272350/haberturk-tv-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti?utm_source=share-whatsapp
https://medyascope.tv/2021/05/06/haberturk-tvde-mhp-depremi-ankara-temsilcisi-bulent-aydemir-gorevden-alindi-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifaetti/
427 http://mezopotamyaajansi34.com/tum-haberler/content/view/133950
428 https://www.evrensel.net/haber/432292/pirha-muhabiri-ersin-ozgul-serbest-birakildi
429 https://medyascope.tv/2021/05/06/haberturk-tvde-mhp-depremi-ankara-temsilcisi-bulent-aydemir-gorevden-alindi-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifaetti/
430 https://twitter.com/brnslagca/status/1394310691503460360
431 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-ortaya-cikaran-gazeteciye-sorusturma-1835087
432 https://www.gazeteduvar.com.tr/kaharmanin-otopsi-raporunu-yayinlayan-gazeteciye-sorusturma-haber-1521957
433 https://www.evrensel.net/haber/432749/yeldana-kaharmanin-supheli-olumu-fincanci-asi-sonucu-olum-gibi-gorunuyor
434 https://www.gazeteduvar.com.tr/sungurlu-belediye-baskani-zimmetine-para-gecirmekten-yargilaniyor-haber-1521713
435 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-elvan-yilmaz-kendisini-tehdit-eden-baskandan-sikayetci-oldu-haber-1521932
436 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1391999273462640641
437 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-gazetemizi-hedef-aldi-1835251
424
425
426
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boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde... Şimdi ‘mafya pisliğine’ dönüşmesi, mafyokrasi düzeninizin rant çarpışmasından” dedi.438 Gazeteyi hedef alan açıklamaları kınayan Cumhuriyet yönetimi ise, “Görevleri Anayasa’mızın koyduğu ilkelerle belirlenen İçişleri Bakanlığı, gazeteleri suçlama ve
tehdit etme makamı değildir. Mafyanın birbiriyle çatıştığı, birbirini suçladığı bir konuya, Cumhuriyet’i
kimse alet edemez” açıklaması yaptı.439
● İstanbul Zeytinburnu’nda İstiklal gazetesi binası, Turgay Türker isimli şahıs tarafından basıldı.
Türker, gazetenin yayın yönetmeni Hüseyin Arif Çakmak’ı, kendisine iki milyon lira vermezse öldürmekle
tehdit etti.440 Olay yerine ulaşan polis ekiplerince Türker’in üzerinde ve aracında pompalı tüfek, tabanca ve
bol miktarda mermi ile şarjöre el konuldu. Ancak gözaltına alınan Türker, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.441
● AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polis kuvvetlerince Mescid-i Aksa’daki eylemlerde bacağından iki plastik mermiyle vuruldu. Boyraz, olay yerinden TRT Haber’e canlı yayın bağlantısı
sırasındaki kargaşadan dolayı Aslanlı Kapı’dan çıkarken yaşanan izdiham sırasında ezilme tehlikesi atlattığını ve mermilerin hedefi olduklarını söyledi.442
12 Mayıs 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Die Welt’in eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında 2627 Ekim 2016’daki yazılarında “Türkiye Cumhuriyet Devletini, hükümetini, yargı organlarını ve devletin
emniyet teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırladı.443 İddianamede, Yücel’in altı aydan iki yıla kadar hapsi istendi. İddianamede İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yücel’i “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına çarptırdığını hatırlatarak, aynı davada
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraat ettiğine dikkat çekti. İddianamede, Basın Kanunu’na
göre altı ay olan dava süresine ilişkinse “bu sürenin savcılıkça öğrenilmesinden itibaren geçerli olduğu”
yorumu yapılması dikkat çekti ve Yücel’in 2016’daki yazılarıyla ilgili “11 Eylül 2020’de savcılığa iletildi”
bilgisi verildi. Yücel hakkında soruşturmaya izin verilmesi için 12 Şubat 2021’de fezleke düzenlendiği, bu
tarih itibariyle altı aylık sürenin durduğu ve altı aylık dava açma süresi içerisinde iddianame düzenlendiği
anlatıldı.444 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13 Mart 2021’de Yücel hakkında soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Yücel’in Almanca dilinde 26 Ekim 2016’da Kürtler ile ilgili ve
ertesi gün Ermeniler ile ilgili yazdığı yazılardaki söylemleriyle Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyet devletini aşağıladığı öne sürüldü. Dava 1 Temmuz’da İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.445 Deniz Yücel ise, hakkında yeni iddianame hazırlanmasına ilişkin “Welt gazetesinde bir yazımda
‘Ermeni soykırımı’ demiştim, suç sayıldı. Savunmamda ‘Soykırıma basketbol maçı diyecek değilim’ dedim,
o da suç sayıldı. ‘Soykırım olmadı, ama gerekirse bir daha yaparız’ diyen şizofren mantığın ürünü” dedi.446
● Mardin 1. İdare Mahkemesi, İMC TV kameramanı Refik Tekin’in, Şırnak’ın Cizre ilçesinde haber
yaparken yaralandığı için maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada, gazetecilik faaliyetini “terör
eylemi” olarak tanımlayarak, tazminat talebini reddetti. Kararda, Tekin’in kolluk kuvvetlerince darp edildiğine dair beyanlarının “soyut” olduğu ve herhangi bir tanık beyanına ulaşılamadığı belirtildi. Tekin’i vuran
kolluk görevlileri hakkında takipsizlik kararı veren mahkeme, olaydaki faili şüpheliler için ise “faili meçhul”
ifadesini kullandı. İstinaf mahkemesi ise Tekin’in gazeteci olduğunu kabul ederek, yarı yarıya kusurlu olduğunu belirterek yüzde 10 engelli raporu alan Tekin’e toplam 3844 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Tekin’in avukatları son kararı Danıştay’a taşıdı.447
15 Mayıs 2021
● İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma sırasında İstanbul merkezli Musevi toplumu gazetesi
niteliğindeki Şalom’un sitesi, kendilerini “İBDA-Siber Cephesi” olarak tanımlayan grup tarafından
https://twitter.com/MaliGuller/status/1392010429623373824
https://www.evrensel.net/haber/432797/cumhuriyetten-suleyman-soyluya-yanit-yolumuza-korkusuz-olarak-devam-edecegiz
https://bianet.org/bianet/medya/243954-istiklal-gazetesi-ne-silahli-saldiri
441 https://www.istiklal.com.tr/haber/istiklal-gazetesine-silahli-saldiri/626135
442 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aanin-orta-dogu-editoru-turgut-alp-boyraz-trt-habere-canli-yayin-sirasinda-bacagindan-iki-plastik-mermiyle-yaralandi/2236436
443 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243972-deniz-yucel-e-yeni-dava-savcilik-2-yila-kadar-hapsini-istedi
444 https://www.dw.com/tr/deniz-y%C3%BCcel-hakk%C4%B1nda-yeni-dava-2-y%C4%B1la-kadar-hapis-istemi/a-57506807
445 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/die-welt-muhabiri-deniz-yucele-2-yil-hapis-istemi-41809589
446 https://twitter.com/Besser_Deniz/status/1392465677332713474
447 https://www.mlsaturkey.com/tr/cizrede-haber-takibi-sirasinda-kolluk-kursunuyla-yaralanan-refik-tekine-yalnizca-3844-tl-tazminat/
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ulaşılamaz hale getirildi (hacklendi). “İBDA-Siber Cephesi” siteye “Filistin özgür ve bağımsız olana dek
eylemlerimiz sürecek” görselini yerleştirdi. Ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek’in “Bizim Şarkımız” şiirindeki
“Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim!” dizeleri internet sitesi üzerinden paylaşıldı.
Şalom’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’mizin en köklü gazetelerinden Şalom’un internet sitesi dün akşam
siber saldırıya uğramıştır. Kabul edilemez saldırı savcılığa bildirilmiştir. Suçluların bir an önce yakalanacağına inancımız tamdır” denildi.448 Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas da, “Ortadoğu’daki olayların
Şalom’la ne gibi bir bağlantısı olduğunu anlamamakla birlikte yapılan bu siber saldırının cezasız kalmayacağına inanıyoruz” dedi.449
17 Mayıs 2021
● Haber Global’de yayınlanan “Kontra” adlı spor programının yorumcuları Uğur Karakullukçu ve
Candaş Tolga Işık, Galatasaray’ı eleştirdikleri yayının ardından üç kişinin saldırısına uğradı.450 Karakullukçu, “Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık.451 Ekip
olarak ifademizi verip şikayetçi olduk, polis eşliğinde evime ulaştım” dedi. Işık ise, “İki haftadır sosyal
medya üzerinden hedef gösteriliyorduk. Bugün program biteli iki saat olduktan sonra -polis eşliğinde- evlerimize gidiyoruz. Yıl 2021, buyurun size Türkiye’deki futbol iklimi” dedi.452
18 Mayıs 2021
● |Basın İlan Kurumu (BİK), 14 Mart 2021 tarihinde Ceren Sözeri’nin Evrensel’de yayımlanan “Vatandaş Destan Yazmış Halk Nefes Alamıyor”453 yazısında polislere yönelik kullandığı “saldırı” ifadesi nedeniyle gazeteye beş günlük ilan kesme cezası verdi. Kararda, “köşe yazısında yer alan ifadenin basının
haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak, ‘suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi
etkisiz kılacak yayın yapılamaz’, ‘şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt
suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz’ ve ‘kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik
yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve
haksız isnat yapılamaz’ şeklindeki Basın Ahlak Esasları hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesi ile aynı maddenin (ç), (d) ve (ı) bentlerini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır” denildi. Sözeri, yazısında
“Yasama, yürütme ve yargı BİK’in koruması altındaysa, bu üç erke yönelik eleştirileri bir yaptırım konusu
yapacaksa gazetecilik nasıl yapılacak? İfade özgürlüğünü kim sağlayacak” sorularını yöneltmişti.454
19 Mayıs 2021
● MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Twitter’da Hürriyet ile ilgili paylaşımda bulunarak gazeteyi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yer vermemekle suçladı. Hürriyet’in manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yer verilirken
Bahçeli sayfada yer almadı. Gür, “Hürriyet ve Demirören Medya Grubu liderimizin açıklamalarına sansür
mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi? Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var”455 sorularını sordu.456
● Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir’de gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı etkinliklerinde haber takibi yapmak isteyen gazetecilere “aşı olmadıkları” gerekçesiyle izin vermedi. Aşı olan gazeteciler de içeriye alınmadı. Vatandaşlara ise Anıtkabir’e girişlerinde aşılanma durumları
sorulmadı. Törene, AA, İHA ve DHA muhabir ve foto muhabirleri alındı.457 Milli Savunma Bakanlığı Basın
Birimi’nden TGS’ye, “Bundan sonraki törenlere tüm gazetecilerin alınması için çalışma yapacağız” bilgisi
verildi.458
● İçişleri Bakanı Soylu, TRT Haber yayınında, Cumhuriyet’in manşetlerini göstererek, “Bu kimin
ülkesinde çıkıyor? Bizle ilgili yazı yazdılar ya, biz memleketine bağlıyız diye. DHKP-C’nin hem reklamını

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244088-salom-a-siber-saldiri
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25675/salom-gazetesinin-internet-sitesi-hacklendi
https://tr.sputniknews.com/spor/202105171044517196-ugur-karakullukcu-ultraslan-grubundan-oldugunu-soyleyen-uc-kisinin-saldiri-girisimine-ugradik/
451 https://www.cnnturk.com/spor/futbol/ultraslandan-ugur-karakullukcuna-saldiri-girisimi
452 https://www.haberaydin.com/haber/7182662/2-haftadir-sosyal-medya-uzerinden-hedef-gosteriliyorduk
453 https://www.evrensel.net/yazi/88338/vatan-destan-yazmis-halk-nefes-alamiyor
454 https://www.evrensel.net/haber/433176/bik-ceren-sozerinin-kose-yazisi-nedeniyle-evrensele-5-gun-ilan-kesme-cezasi-verdi
455 https://twitter.com/birolgurmhp/status/1394992148655792128
456 https://www.gercekgundem.com/siyaset/275394/haberturkten-sonra-mhp-yine-bir-gazeteyi-hedef-aldi-hayirdir-liderimize-sansur-mu-uyguluyorsunuz
457 https://t24.com.tr/haber/19-mayis-ta-gazetecilere-anitkabir-yasagi-torenlere-sadece-aa-i-ha-ve-dha-alindi,953278
458 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazetecilere-19-mayista-anitkabir-yasagi-iceri-alinmadilar-haber-1522756
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hem de bir savcının şahadetini söyleyemeyecek kadar yoksunlar” dedi. Soylu, sosyal medyada “Cumhuriyet Terör Manşetleri” isimli bir video paylaştı.461 Soylu, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında “hakaret”, “iftira” ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve
isteyerek yardım” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca’nın Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, şüpheliler hakkında gerçeğe aykırı iddialarda yer alan hakaret ve iftiralarla ilgili soruşturma yapılarak delillerin toplanması ve ceza davası açılması talep edildi.462
20 Mayıs 2021
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Vice News muhabiri Jake Hanrahan ve kameraman Philip
Pendlebury hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davada, İngiltere’den istinabe yoluyla ifade alınması için yazılan yazıya verilecek cevabın beklenmesine karar verdi. Dava 23 Kasım’a ertelendi. Amerika merkezli Vice News muhabiri Hanrahan, kameraman Pendlebury, tercüman Mohamed İsmael Rasool ve rehber Abdurrahman Direkçi, 2015’te, sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği
Cizre, Silopi, Nusaybin ve Sur ilçelerinde yaşananlara ilişkin belgesel çekimi yapmak amacıyla gittikleri
Diyarbakır’da sınır dışı edilmişlerdi.463
21 Mayıs 2021

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Basın Kartı” iptaline gerekçe olarak gösterilecek şartlara,
“suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek” ibaresinin eklendiğini duyurdu. Yönetmelikte yapılan değişiklikte, “taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması” ifadesi yer aldı. “Şiddet ve
terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması” vurgulandı.
“Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması hallerinde
komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bu kişilerin sürekli nitelikte basın
kartlarının iptaline karar verilebilir. Komisyon tarafından verilen iptal kararları Başkanın onayı ile derhal
uygulanır” maddesi dikkat çekti.464 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yönetmelikteki değişikliğe ilişkin “Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi, basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz” dedi.465
● Zonguldak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Halkın Sesi’nin Zonguldak Belediye Başkanı Selim
Alan ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ilişkilerini konu alan dört habere erişim engeli getirdi.
Haberlerde, Alan’ın belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinde, Peker aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Çengelköy Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan’a ulaşarak, icazet istediği
ve sonrasında aracıların Zonguldak’a gelerek, Alan’dan talepte bulunduğu iddiaları yer alıyordu. Yazı İşleri
Müdürü Cevdet Akgün, “Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan yaklaşık 15 gün önce katıldığı bir canlı
yayında Cumhuriyet Savcısı’nın yanına giderek gazetemizde çıkan haberlerle ilgili neden dava açılmadığını
sorduğunu söyledi. Bu canlı yayından bir gün sonra gazetemizle ile ilgili dava daha açıldı. Yargıya bu kadar
açık müdahalenin olduğu dönemde alınan erişim yasağını manidar buluyoruz” dedi.466
22 Mayıs 2021
● AA, muhabir Musab Turan’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin yönelttiği sorular üzerine iş akdinin
fesh edildiğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.467 AA’nın açıklamasında, Turan’ın
gri pasaportu ve basın kartının iptali için ilgili kurumlara bildirim yapıldığı ve terör örgütü üyeliğinin araştırılması konusunda savcılığa ihbarda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı
yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden AA muhabiri Musab Turan’ın iş akdi fesh edilmiştir.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1395107484248035331?s=1002
https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialari-sonrasi-canli-yayinda-operasyon-goruntulerini-paylasti,953387
461 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-suleyman-soyludan-bekcilerle-ilgili-aciklama-1837637
462 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-suleyman-ve-hadi-ozisik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-345236
463 https://www.mlsaturkey.com/tr/vice-news-muhabirleri-davasinda-istinabe-talebine-hala-cevap-yok/
464 https://www.evrensel.net/haber/433400/basin-karti-yonetmeligine-kart-verme-ve-iptalde-keyfiligi-artiracak-maddeler-eklendi
465 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/basin-karti-yonetmeliginde-degisiklik-resmi-gazetede-/2249954
466 https://www.birgun.net/haber/yerel-gazetenin-sedat-peker-haberine-erisim-engeli-345528
467 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/anadolu-ajansindan-kamuoyuna-aciklama/2250544
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Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, AA’nın iş sözleşmesindeki ‘Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba
uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar’ maddesini de ihlal etmiştir. Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi
cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur” denildi.469 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, AA’nın paylaşımını duyurarak470, “Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin
ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler AA çatısı altında barınamaz” dedi.471
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç lideri Sedat Peker’in472 resmi internet sitesine473
erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.474
24 Mayıs 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında İstinaf Mahkemesi üyelerine
ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle “terörle mücadele görev almış kamu personelini hedef gösterme”
ve “yargı görevi yapan kişiyi hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etme” suçlamalarından re’sen soruşturma başlattı.475 Başsavcılık açıklamasında, “Twitter’dan ‘Fatih Tezcan’ kullanıcı ismiyle 23 Mayıs
2021’de ‘RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y’yı ve üye hakimler A.S ve
A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999’ şeklinde bir paylaşım
yapıldığı” belirtildi.476 Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle Başsavcılık tarafından Tezcan hakkında Terörle
Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince Tezcan’ın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konulduğu belirtildi.477
25 Mayıs 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk TV’de yaptığı açıklamayı haberleştirmesiyle ilgili
BBC Türkçe’yi “BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır hem ekonomik hem siyasi dezenformasyon kanalıdır” ifadesiyle hedef aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana BBC’yi takip
ettiğini belirten Soylu, “Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri Bakanı’nı defalarca aramış bir kişiyim,
‘Bakın burada bir yanlışlık var, bakın dezenformasyon yapıyor’ demişimdir. Ben kendi bakanlıklarıma sokmadım, ‘Sokmayacaksınız, karşılaşmayacaksınız’, defalarca o dönem demişimdir. Bugün dünyaya gelmişiz
gibi karşı karşıya kalıyoruz bazen. Kimlerin Türkiye’ye operasyon çektiğini hep beraber biliyoruz” dedi.
BBC Türkçe’de yayımlanan “Sedat Peker’in iddiaları hakkında hükümette neler konuşuluyor” haberinde bir
hükümet yetkilisinin “Operasyonda, Peker’in çocuğuna silah doğrultmak gibi aileyi rencide edici olayların
yaşandığı aslında biliniyor” denilmişti. Haberde ayrıca bir AKP’linin “Parti için çok ciddi bir kriz söz konusu. Herkes Cumhurbaşkanı'nın takınacağı tutumu bekliyor. Parti içerisinde Tayyip Bey’in daha fazla suskun kalmaması isteniyor. Çünkü bu iddialar doğrudan Cumhurbaşkanını hedef almasa bile hem ona hem de
AKP’ye zarar veriyor”478 sözleri yer almıştı.479
● MA muhabiri Lezgin Tekay, Şanlıurfa’dan geldiği Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde
(AŞTİ) şehir içi servisine bindiği sırada kendilerini “istihbarat” olarak tanıtan beş kişi tarafından alıkonuldu.480 Ailesini ziyarete Ankara’ya gelen Tekay, alıkonulduğu sırada gazeteci arkadaşlarına “Gözaltına
alındım” mesajını iletti. Beyaz arkası kapalı plakasız pikap araca bindirildiğini belirten Tekay, kendisine
bazı isimler hakkında sorular sorulduğunu ve “Bizimle çalış” teklifinde bulunulduğunu iddia etti. Yaklaşık
iki saat alıkonulan Tekay, resmi gözaltı işlemi uygulanmadan serbest bırakıldı.481

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aa-muhabiri-musab-turan-hakkinda-suc-duyurusu-1838249
https://twitter.com/aa_kurumsal/status/1395814107589271556/photo/1
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1395814991970848780
471 https://www.diken.com.tr/bakanlara-soyluyu-soran-aa-muhabirinin-isine-son-verildi/
472 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-web-sitesi-erisime-engellendi/
473 http://sedatpeker.com/
474 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerin-internet-sitesine-mahkemeden-erisim-engeli-1838235
475 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044576307-istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-fatih-tezcan-hakkinda-resen-sorusturma-baslatti/
476 https://www.haberturk.com/fatih-tezcan-a-mehmet-agar-hakkindaki-karari-bozan-hakimleri-hedef-gosterme-sorusturmasi-3082457
477 https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gazeteci-fatih-tezcan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-3006848/
478 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57229634
479 https://www.evrensel.net/haber/433678/suleyman-soylu-bbc-turkceyi-hedef-alip-dezenformasyon-kanalidir-dedi
480 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/135847
481 https://sendika.org/2021/05/dun-beyaz-toros-bugun-pikap-istihbaratin-alikoydugu-gazeteci-lezgin-tekay-birakildi-619676/
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● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan ile 25 kişinin “terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt üyesi olmak” iddialarıyla yargılandıkları davada, avukat Özlem Gümüştaş hakkındaki ev hapsi tedbiri yerine imza verme ve yurt dışı yasağı
adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Dava 12 Ekim’e ertelendi.482
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri
Ramazan Akoğul’un, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı’na
yazılan müzekkereye yanıt beklenmesine karar vererek, davayı 26 Ekim’e erteledi. Akoğul, 2014’te haber
takibi amacıyla görüntülediği Dicle-Hani karayolunu trafiğe kapatma eylemine katıldığı iddiasıyla, Ekim
2015’te, altı kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Aralarında belediye meclis üyesinin bulunduğu beş kişi
tutuklanırken Akoğul ile bir kişi serbest bırakılmıştı. Gizli tanık ifadesine dayanılarak sanıklar hakkında,
“devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma”, “kamu malına zarar verme”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”,
“örgüt propagandası yapmak” ve “silahlı örgüte üye olmak” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme, 2018 yılında “kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında beraat kararı
vermişti. Savcı ise, Akoğul’un örgüt üyeleriyle “güven ilişkisinin” oluştuğunu ileri sürerek, “örgüt üyeliği”
suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, beraat
kararını bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.483
● Karadeniz Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği Başkanı Çakır Medya Genel Yayın Yönetmeni Cihan Çakır, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in 30 Mart Yerel seçimlerinde kendisini
aradığını ve AKP Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı hakkında yaptığı haberin kaldırılmasını istediğini söyledi. Çakır, A52TV’deki açıklamasında, Peker’e “Bakanlıktan kimin adına beni aradınız?
Ünye’den bakana uzanıp, Peker’e giderek mafyacılık yapmak isteyenler kimlerdir?” sorusunu sordu. İçişleri
Bakanı Soylu’ya ise, “Bu olaydan haberiniz var mı? Yoksa sizin adınıza bu isteği kim yaptı araştırarak
kamuoyu ile paylaşır mısınız?” sorularını yöneltti.484
26 Mayıs 2021
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar’ın “FETÖ dosyası
bir köşkle temizlendi” haberine getirilen erişim engelinden sonra haberle ilgili 64 paylaşımı da “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.485 Haberde adı geçen Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Taçyıldız’ın avukatı tarafından yapılan başvuru üzerine aralarında gazeteciler Can Dündar, Çağlar Cilara,
Alican Uludağ’ın bulunduğu sosyal medya paylaşımları engellendi.486
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Mehmet Aslan’ın “örgüt
üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber yapma” gerekçeleriyle tutuklu yargılandığı davada,
denetimli serbestlik şartıyla tahliye kararı verdi. Dava, 14 Ekim’e ertelendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 5 Ocak’ta İstanbul’da evine yapılan operasyonla gözaltına alınarak, Antalya’ya getirilerek Aslan ifadesi tamamlandıktan sonra “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklandı. Alan,
“Bu haberler Marmara bölgesinden yapılmış. Yaptığım görüşmede ‘sürgün’ kelimesi kullandığım için ‘örgüt üyeliği’ ile suçlanıyorum.487 Halk arasında bir tutuklunun başka bir cezaevine götürülmesi sürgün olarak
tanımlanır. Bunu söylemekle nasıl ‘örgüt üyesi’ oluyorum, anlamıyorum. Bir diğer suçlama ise PKK lideri
Abdullah Öcalan demem. Bu ifadeyi başkası söylediğinde suç olmuyor ama biz kullanınca mı suç sayılıyor?
Bizim tutuklanmamızın nedeni, iktidarın bu ülkedeki uygulamaları” dedi.488
● dokuz8Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, Covid-19 virüs salgını sürecindeki infaz
düzenlemesinde tahliye edilen ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef gösteren Necmettin Kesgin’in suç duyurusu üzerine hakkında yakalama kararı
çıkarıldı. Biçici, Kesgin’in ceza aldığı bir dava hakkındaki haber nedeniyle ifade verdi. Savcılık soruşturmasına konu edinilen haber tweet’inde, Kesgin hakkında “dolandırıcılık suçlaması” ile bir dava daha olduğu
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-isminaz-temel-ve-havva-custanin-yargilandigi-dava-ekim-ayina-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-akogulun-davasi-ertelendi/
484 https://www.unyenethaber.com/pekerin-aramasindan-bakan-soylunun-haberi-var-mi.html
485 https://ankaragazetecisi.com/2021/05/26/feto-borsasi-haberine-yasak/
486 https://t24.com.tr/haber/feto-borsasi-haberinin-64-paylasimina-erisim-engeli,954786
487 https://tele1.com.tr/mehmet-aslan-hakkinda-tahliye-karari-399614/
488 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244674-gazeteci-mehmet-aslan-a-5-ay-sonra-tahliye
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belirtilmişti. Kesgin’in “bir şirketi usulsüz çek ve senet düzenleyerek borçlandırmakla suçladığı” ifade edilmişti. Biçici Twitter’dan, “Yerel seçimlerde iktidarın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırma çabaları kapsamında
sahneye sürülen Necmettin Kesgin’in @dokuz8haber’in ekteki haber tweetiyle ilgili suç duyurusu üzerine
hakkımda yakalama kararı çıkmış. Şaka gibi memleket ama artık gülmüyoruz” mesajını paylaştı.489
27 Mayıs 2021

●

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Dindar Karataş’ın “silahlı terör örgütü üyeliği”
suçlamasıyla yargılanmasında yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına karar vererek, davayı 7 Eylül’e
erteledi. Karataş, 26 Kasım 2020’de Van’da, haber kaynakları ve meslektaşları ile yaptığı telefon görüşmeleri ve yazdığı haberlerle “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmış, 9 Şubat 2021’de tahliye edilmişti. 490
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Xwebûn gazetesi yazarı Mehmet Şahin’in “örgüt kurmak ve
yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, suç unsuru olarak gösterilen ses kayıtlarının tespitine ve Adli
Tıp Kurumu’nun raporunun beklenmesine karar verdi. Dava 14 Ekim’e ertelendi. Şahin hakkında, 20102013 yılları arasında Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) yürüttüğü iddia edilen faaliyetler, katıldığı
basın açıklamaları ve haber kaynakları ile yaptığı görüşmeler gerekçe gösterilerek, “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamaları yapılmıştı.491
28 Mayıs 2021
● Osmaniye’de yerel gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Osmaniye Belediyesi’nin ihalelerde usulsüzlük
yapıldığına ilişkin haberi ve paylaştığı videonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü talimatıyla evine operasyon düzenlendiğini ve darp edilerek tutuklanmaya çalıştığını öne sürdü.492 Belediye ile ilgili yaptığı haberler
nedeniyle tehdit edildiğini belirten Balcılar, “Gazeteci olarak usulsüz ihaleleri ispatlamıştım. Bunları haber
yapınca, bu şahıslar önce para teklif ettiler. Kabul etmeyince de tehditler almaya başladım. Belediye Başkanı
Kadir Kara’nın, İl Emniyet Müdürü ile görüşmesiyle tarafıma emniyet tarafından operasyon düzenlenmeye
başladı” dedi. Balcılar, evinin üç kez arandığını söyleyerek, “Terör suçlusu ihbarı aldık’ diyerek, evi aradılar. Eşime, kızıma ve bana kötü davranıldı. Hakkımda tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklamaya
kalktılar. Osmaniye çok kötü durumda. Yerel gazeteciler olarak sürekli tehdit ediliyoruz. Fox Haber’in yerel
muhabiri bile korktuğu için usulsüzlükleri haber yapamıyor” diye konuştu.493
● Manisa Alaşehir Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Gerçek Gündem ve Yurt’ta organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in yayından önce sorulmasını istediği bir soruyu Twitter’dan retweetlemesine
ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle494 engelledi.495 Peker, MHP MYK üyesi Ali
Uçak ile ilgili iddiaların bulunduğu soruları paylaşarak, HaberTürk’te katılacağı canlı yayında İçişleri Bakanı Soylu’ya sorulmasını istemişti.496
● DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın ulaştığı BİK’in 2020 faaliyet raporuna göre, hükümet politikalarını destekleyen yayınlar yapan ulusal gazeteler ilan ve reklamların yüzde 78’ini alırken, muhalif gazeteler
resmi ilanların yüzde 22’sinden yararlandı.497 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından faaliyet raporlarını yayınlamayan BİK’in resmi ilan dağıtım bedelleri ve ilan kesme cezalarına ulaşıldı.
Buna göre, resmi ilanlardan en çok yararlanan medya şirketleri yüzde 36,54 ile Demirören Medya ve yüzde
18,37 ile Turkuvaz Medya oldu. Turkuvaz’a ait Sabah kamu kaynaklarından 17 milyon 561 bin 539 lira
alarak en çok destek alan gazete oldu. İkinci sıradaki Hürriyet’e ise, 13 milyon 353 bin 645 lira destek
verildi. Posta ve Milliyet ise 9,9 milyon lira destek alarak üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşti. 9 milyon 662
bin 294 lira resmi ilan ve reklam bedeli alan Yeni Şafak, en çok destek alan beşinci gazete oldu. Sözcü, yıl
boyunca en çok tiraj alan üç gazeteden biri olmasına rağmen 9 milyon 539 bin 776 lira destek ile altıncı
sıraya yerleşti. Önceki yıllarda resmi ilan için bekleme listesinde olan ve ilan alamayan MHP’nin yayın
organı Türkgün’ün bir milyon 336 bin 803 lira reklam bedeli aldığı tespit edildi. Evrensel, resmi ilan

https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-gokhan-bicici-necmettin-kesginin-suc-duyurusu-uzerine-ifade-verdi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dindar-karatasin-davasi-ertelendi/
491 https://www.mlsaturkey.com/tr/mehmet-sahinin-davasi-adli-tip-raporu-gelmedigi-icin-ertelendi/
492 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yolsuzluk-haberi-yapan-gazetecinin-evine-polis-baskini-darp-edildim-1840017
493 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/osmaniye-belediyesi-ile-ilgili-usulsuzluk-haberi-yapan-gazeteci-polisler-tarafin-24243/
494 https://abcgazetesi.com/sedat-pekerin-soyluya-sorulmasini-istedigi-soruya-erisim-engeli-geldi-390301
495 https://twitter.com/engelliweb/status/1398331510835515399
496 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-rtledigi-soru-ile-ilgili-haberler/
497 https://www.dw.com/tr/türkiyede-hükümete-yakın-medyaya-para-aktı/a-57699280
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yayınlama hakkı 2019’da durdurulduğu için resmi ilan alamazken, 292 bin 966 resmi reklam aldı.498 BİK’in
resmi ilan yayınını engelleyen ceza sayısı 2019’da 324 gün iken 2020’de 808 güne çıktı.499 BİK’in ceza
bilançosuna göre, Cumhuriyet’e 128 gün, Evrensel’e 68 gün, BirGün’e 61 gün, Sözcü’ye 34 gün ve Korkusuz’a 25 gün ceza verildi.500 Hükümetin politikalarını eleştirmeyen gazeteler arasından ise Hürriyet’e yedi,
Türkiye’ye bir gün ceza verildi.501 Yerel basında ise, Bursa Şehir’e 35 gün, Saray Gözlem’e 30 gün resmi
ilan yayınlamama cezası verildiği görüldü.502
● BİK, DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın “Türkiye’de hükümete yakın medyaya para aktı” haberinde
BİK faaliyet raporlarının gizlenmesi ve ilanların ağırlıklı olarak ana akım medyaya aktarılmasına ilişkin
haberini kınadı. BİK’in açıklamasında, “BİK’e yönelik sorumsuz, taraflı, haksız eleştiri içeren haberler
maksatlı olarak servis edilmiş, bu haberlerin yine benzer organlar tarafından sahiplenerek kurgulu bir şekilde yayıldığı görülmüştür. Ahlaksızca iddia edildiği gibi ne gizlenen ne de saklanan raporlar vardır ne de
iltimas geçilerek dağıtılmış ilanlar’ 60 yıldır aleni ve şeffaf bir devlet teşekkülü olan BİK’in faaliyet raporlarını ‘gizlenen, saklanan raporlar’ şeklinde servis eden kurumun Türk basınına verdiği destekleri hiçe sayarak, hem ülkemizi hem kurumumuzu zan altında bırakan DW sitesini kınıyor, doğru, tarafsız ve ilkeli
yayıncılığa davet ediyoruz” denildi.503
31 Mayıs 2021
● AHaber muhabiri Halil İbrahim Uğur, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in milletvekili yeğeni Ümit Dikbayır’ın kendisini haber takibi esnasında engellediğini ve tehdit ettiğini bildirdi.504 Uğur, canlı
yayın esnasında, “Tıpkı diğer gazeteci arkadaşlar gibi sabahın erken saatlerinde Akşener’in ziyaret edeceği
ilk durak olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldik. Ancak geldiğimizde bize küçük de olsa sataşmalar vardı.
Esnaf ziyaretleri esnasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşıma yönelik saldırılar ve fiziki müdahaleler oldu. Zaman zaman kamerayı tutup önünü kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman da tartaklayarak iş
yerinin içerisinden bizleri çıkarmaya çalıştılar. Tepki üzerine direnmedik ve dışarıya çıktık” dedi.505
● İstanbul’un Fatih ilçesinde Fatih Dayanışması tarafından yapılmak istenen Gezi Parkı olaylarının
8. yıldönümü anma etkinliğini takip eden Cumhuriyet muhabiri Ökkeş Taşkın polislerce darp edildi ve telefonu yere atıldı. Taşkın ile beraber 13 kişinin daha darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına
alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.506
1 Haziran 2021
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Erk Acarer’in, Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk,
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve görevdeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in arasında
iş ilişkisi olduğunu iddia ettiği tweetlerine erişimi “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” engelledi. Acarer,
“Metro Turizm’in sahibi Öztürk’ün kirli işleri için Ağar’dan ricacı olduğu” iddiasını gündeme getirmişti.507
● Diyarbakır 1., 3., 4., ve 5’inci sulh ceza hakimlikleri tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından
Bağlar’da valilikçe tarlada kalmış mahsül olarak dağıtılan patateslerle ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın talebiyle MA’nın internet sitesi adresleri hakkında “kamu düzeninin korunmasına aykırı olduğu
gerekçesiyle yedi kez kapatma kararı verildi.508 Haberde, üreticiler elinde kalmış patateslerin Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesiyle alınıp, yurttaşlara bedava dağıtımı sırasında izdiham yaşandığı ancak valilik açıklamasında izdiham için “provokasyon” değerlendirmesi yapıldığı aktarılmıştı. Hakimliklerce, söz konusu
haber için “ağır eleştiri ve kamu düzeninin korunmasına aykırı yayın” olduğunu yönünde karar alındı ve
MA’nın 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 uzantılı internet adreslerine erişim engeli getirildi. İl Jandarma Komutanlığı,
yayınlanan haberlerde “örgüt propagandası yapıldığı”, “Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı,

https://www.t24.com.tr/haber/turkiye-de-hukumete-yakin-medyaya-para-akti,955221
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bikin-raporu-para-yandas-gazetelere-akmis-1840144
https://www.diken.com.tr/basin-ilan-iktidar-medyasini-ihya-etti-cezalarin-yuzde-97si-muhaliflere/
501 https://www.evrensel.net/haber/434017/basin-ilan-kurumu-hukumete-yakin-medyaya-para-akitti
502 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-h%C3%BCk%C3%BCmete-yak%C4%B1n-medyaya-para-akt%C4%B1/a-57699280
503 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/basin-ilan-kurumundan-kamuoyu-aciklamasi/
504 https://www.ahaber.com.tr/ozel-haberler/2021/05/31/a-habere-yapilan-saldiri-iyi-partinin-geleneksel-tavridir-emin-pazarci-a-haber-muhabiri-halil-ibrahimugura-yapilan-saldiriyi-yorumladi?paging=7
505 https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/05/31/iyi-partili-vekil-umit-dikbayirdan-a-haber-muhabirine-tehdit/6
506 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-gezi-direnisi-anmasina-polis-mudahalesi-muhabirimiz-darbedildi-1840768
507 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-erk-acarerin-tweetleri/
508 https://ozgurmanset.net/patates-izdihami-haberimiz-kamu-duzenin-korunmasina-aykiri-sayildi/
498
499
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haksız ve olumsuz algı oluşturduğu”, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef aldığı” iddialarıyla erişim engeli getirilmesi talebiyle başvurularda bulundu.509
2 Haziran 2021
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gün muhabiri Ayşe Kara hakkında “örgüt üyeliği”
gerekçesiyle yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti. İddianamede,
Kara’nın Özgür Kadın Kongresi (KJA) ve Özgür Gazeteciler Derneği’ne üye olduğu, DTK içerisinde faaliyet yürüttüğü, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 2016’da Mardin’de düzenlediği yürüyüş sırasında yaptığı haber takibi suçlama konusu yapıldı. Kara ise, iddianamedeki savunmasında, DTK üyesi olmadığını
ancak gazeteci olarak DTK’nin daha önce düzenlemiş olduğu basın etkinliklerine ve kongrelerine katıldığı
belirtti. Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne (ÖGC) üye olduğunu belirten Kara, KJA’ya üye olmadığını kaydetti.510
3 Haziran 2021
● İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Alican Uludağ hakkında Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk incelemesinin avukatlarına haber verilmeden yapılışını “kumpas” olarak nitelendirmesi gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul etti.
İddianamede, Alican’ın “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan bir yıldan iki yıl dört aya
kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor. Avukat Onur Cingil, 4 Mayıs 2020’de Twitter’da gazetecilerin tutukluluk incelemesinin haberleri olmadan yapıldığını “Şu an haberleri olmadan tutuklular! Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin kendisinin huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne
yapmışlar? Ne bize ne müvekkillere haber vermişler. Barodan CMK avukatı istemişler” diye açıklamıştı.511
Bunun üzerine Uludağ, Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde, Cingil’in paylaşımını alıntılayarak, “Bir dönem
Zekeriya Öz’ler Beşiktaş Adliyesi’nde kumpaslar kurmuştu. Yeni kumpasların adresi ise Çağlayan Adliyesi
oldu. Aktörler değişse de hukuksuzluklar hep aynı”512 demişti.513
● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, JINHA muhabiri Rojda Oğuz’un, “silahlı terör örgütüne üye olmak”
ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında, “gizli tanık” statüsündeki üç kişiden ifade alınmasına karar verdi.514 Dava, 12 Ekim 2021’e ertelendi.515
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf’ın eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin
Çongar, Yıldıray Oğur, muhabir Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin’in yargılanmasında, Baransu’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.516 Mahkeme, Baransu’ya esas hakkındaki savunma için 10 saat ayırdıklarını belirterek, avukatlarca yapılan reddi hakim ve detaylı yeni soruşturma yapılması taleplerini reddetti. Dava, 18 Ekim’e ertelendi. Bu arada savcı, mütalaasında, Baransu’nun FETÖ’nün hiyerarşik yapılanmasına dahil olduğunu ve firari sanık Tuncay Opçin ile hareket ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK)
yönelik operasyonların zeminini hazırladıklarını söyledi.517 Savcı, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un ise “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıklar,
“Egemen Harekat Planı” adlı Genelkurmay’a ait gizli belgeyi gazetede yayımlandıkları iddiasıyla yargılanıyor.518
4 Haziran 2021
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 2020’deki Elazığ Depremi’nin gerekçesini “çocuk yaşta evliliklerin yasaklanması” olarak yorumlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer ile ilgili haberleri, 9 Nisan 2021 tarihli ve
2021/2382 sayılı kararındaki içeriklerle benzer olduğu gerekçesiyle erişime engelledi.519
5 Haziran 2021

http://mezopotamyaajansi36.com/search/content/view/136541?page=1&key=b5621704117194de9ce3f1f1d6e992c2
https://politikahaber.org/gazeteci-karaya-haber-takibi-davasi/
https://twitter.com/onurcingil/status/1257325107137196032
512 https://twitter.com/alicanuludag/status/1257336156825554945
513 https://www.dw.com/tr/gazeteci-alican-uluda%C4%9Fa-2-y%C4%B1l-4-ay-hapis-istemi/a-57769451
514 https://twitter.com/ExInt24/status/1400390319229739011
515 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rojda-oguzun-yargilandigi-dava-ertelendi/
516 https://www.diken.com.tr/taraf-gazetesi-davasi-mutalaada-baransu-altan-congar-ve-ogura-ceza-istemi/
517 https://www.evrensel.net/haber/427360/taraf-gazetesi-davasi-mutalaa-icin-sure-verilerek-ertelendi
518 https://jailedjournos.com/taraf-gazetesi-davasinda-savci-gazeteciler-icin-agir-cezalar-istedi/
519 https://ifade.org.tr/engelliweb/afetleri-cocuk-yasta-evliliklerin-yasaklanmasina-baglayan-profesorle-ilgili-haberler/
509
510
511
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● Van Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bitlis Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Bitlis News
Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül’ün, Tatvan’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayını haberleştirerek, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla beş aylık hapis cezasına hükmetti.520 Aygül, cinsel istismar haberini Temmuz 2019’da haberleştirmiş ve ardından Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hakkında 10 ay hapis cezası verilmişti. Van Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 10 aylık
hapis cezasını beş aya indirdi.521 Bu durumda Aygül hakkında daha önceki davalardan almış olduğu ancak
hükmün açıklanması geriye bırakılmış olan iki ayrı hapis cezası kararlarıyla ilgili infaz süreci gündeme
gelecek.522
7 Haziran 2021
● KRT TV muhabiri Çağdaş Ulus,523 CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Süleyman, Hadi ve
Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına ilişkin tweetleri ardından kanal tarafından iş akdinin feshedildiğini duyurdu.524 Ulus, “Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cumartesi
günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs’ta CHP’li
Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında ödemeler yaptığını Maltepe Belediyesi’nin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine dair açıklamalarımdı. Bu tweetlerim nedeniyle önce tweetlerimin silinmesi ardından istifa etmem istendi. Bu talebi
kabul etmedim, ama istifa etmem için baskıyla karşılaştım. Hürriyet’te çalışırken evlerine gönderilen tebligatlarla işten kovulduklarını öğrenen gazetecilerin mağduriyetini KRT’de haber yapan yönetim, maalesef
kanalın tek özel haber yapan muhabirini bu şekilde işten çıkarmıştır” dedi.525
8 Haziran 2021
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ruken Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında siber inceleme raporunu değerlendirme kararı alarak, davayı 5 Ekim’e526 erteledi.527
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larına ilişkin dava kapsamında Almanya’da yaşayan
ve siyasi iltica başvuruş yapmadığını açıklayan gazeteci Can Dündar hakkında başka dosyadan aldığı ceza
nedeniyle iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.528 MİT
Başkanlığı’nın suçtan zarar görme ihtimalinden dolayı davaya müdahilliğine hükmeden Mahkeme, davayı
6 Ekim’e erteledi.529 Dündar ise, “Kırmızı Bülten, ancak INTERPOL tarafından çıkarılabiliyor. Mahkemeler
sadece Adalet Bakanlığı’ndan INTERPOL’e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebiliyor. INTERPOL, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara’nın hiçbir başvurusunu ciddiye almıyor” dedi.530
● Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Twitter’da polislerin şikayet olduğu gerekçesiyle
evine geldiklerini duyurdu. Öymen, “Herhangi bir gözaltı, tutuklama yok. Bir şikayet üzerine geldiklerini
belirttiler. Biz bu vatan için ölümü göze almış insanlarız. Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyuruyorum. Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok” tepkisini gösterdi.531
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Diken muhabiri Canan Coşkun, BirGün muhabiri Can Uğur
ve Cumhuriyet muhabiri Ali Açar’ın, Berkin Elvan’ın polis tarafından vurulmasına ilişkin yaptıkları haberler532 nedeniyle yürütülen yargılamada, savcılık esas hakkındaki mütalaasında zanlıların “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan cezalandırılmasını talep etti.533 Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebini kabul ederek, davayı 7 Ekim’e erteledi.534
9 Haziran 2021

https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-sinan-aygul-cinsel-istismari-ortaya-cikartan-haberi-nedeniyle-cezaevine-girecek-haber-1524520
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/137076
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/245416-tacizci-serbest-haberi-yapan-gazeteci-cezaevine-girecek
523 https://twitter.com/cagdasulus/status/1401894895795806210
524 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-belediyeler-ozisik-kardeslere-odeme-yapiyor-diyen-cagdas-ulus-krt-tvden-kovuldu-haber-1524704
525 https://www.diken.com.tr/krt-tv-muhabiri-chpli-belediyelerle-ozisik-kardeslerin-iliskisini-yazdim-diye-isten-cikarildim/
526 https://www.evrensel.net/haber/434850/gazeteci-ruken-demirin-davasi-5-ekime-ertelendi
527 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-davasi-bir-kez-daha-ertelendi/
528 https://www.milliyet.com.tr/gundem/can-dundar-icin-kirmizi-bulten-talebi-6526583
529 https://www.dunya.com/gundem/can-dundar-icin-kirmizi-bulten-talebi-haberi-624007
530 https://twitter.com/candundaradasi/status/1402202177653903364
531 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetemiz-yazari-orsan-oymenin-evine-polis-baskini-1842673
532 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/berkin-elvani-vurdugu-iddia-edilen-polis-gorev-yaptigi-yeri-hatirlamadi-496038
533 https://www.birgun.net/haber/berkin-sorusturmasindaki-gizlilik-kararinin-sebebi-katilin-itibari-zedelenmesin-106041
534 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-berkin-elvani-vuran-polisi-haberlestiren-gazeteciler-icin-ceza-talep-etti/
520
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● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Nurcan Yalçın’ın “örgüt üyesi olmak” ve
“örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında JinNews hakkında PKK ile irtibatlı ve iltisaklı olup olmadığına ilişkin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden istihbarat bilgisini talep etti.535 Dava 29
Eylül’e ertelendi.536
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya hakkında savcılıkça
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hapis cezası yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca seçme, seçilme, velayet hakları için kısıtlama talep edildi. Davayı 27 Eylül’e ertelendi.537
● Kızılay, eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in yaklaşık 30.000 lira maaşla genel
müdür yapıldığına ilişkin BirGün’de 7 Haziran tarihli haberi538 hazırlayan İsmail Arı hakkında “Haberi yapan muhabirin sicili kabarıktır” açıklaması yaptı. Kızılay Ankara Şube Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada,
“Bu haber, masa başı ve araştırmadan yapılan haberlerin de ötesindedir. Basın meslek, ilke ve ahlakı ile
örtüşmeyen üslup ve tarzla, maksatlı yapıldığı aşikar olan haber şube başkanımız tarafından tekzip edilmiş
olup, bu yalan haberi yapan muhabiri, ilgili yayın organını şiddetle kınıyoruz” denildi. Ancak BirGün, 6
Haziran’da muhabir Arı’nın Kızılay Basın Müşavirliği’ni arayarak habere ilişkin cevap hakkı kullandırmak
istediği ve açıklama yapılmadığı duyurdu. BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ise, Kızılay’ın tekzip
yazısını yayınlamadıklarını belirterek tepki gösterdi. 539 Haberde, Yetiş’in eşi Sema Kopuz Yetiş’in de Kızılay’da üç ayrı görevinin bulunduğu belirtilmişti.540
10 Haziran 2021
● Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, bursamuhalif.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu hakkında Bursa’da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin 2018 yılında Afrin Harekatı’na ilişkin
açıklamalarını haberleştirdiği gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla bir yıl 10 ay 15 gün hapis
cezası verdi. Bursa’da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de, Afrin Harekatı nedeniyle 30 Ocak
2018’de bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Bu basın açıklaması nedeniyle Emek Partisi İl Başkanı Hasan Özaydın tutuklanırken, açıklamayı haberleştirdiği için bursamuhalif.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ozan Kaplanoğlu ise beş gün gözaltında kalmıştı.541
● Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Ruşen Takva’nın yargılandığı davada, 8 Ocak’ta Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) “Kürt Halkının Özgürlüğü ve Ulusal Birliği” basın açıklamasını takibinde “yürüyüşü düzenleyen ve yöneten konumunda olduğu” ve “uyarılara rağmen yasal olmayan gösteri
ve yürüyüşe devam ettiği” iddialarıyla cezalandırılmasını talep edildi. Dava, 12 Ekim’e ertelendi.542
● DHA muhabiri Ahmet Atmaca ve NRT muhabiri Hanifi Güzel543, Gaziantep Nizip’te cami minaresinde intihar girişimi olayını görüntüledikleri için intihar edeceğini söyleyen kişinin yakınları544 tarafından
saldırıya uğradı.545 Atmaca, meslektaşları ve polis müdahalesiyle kurtarıldı. Güzel’in dişi kırıldı.546 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda halkın haber
alma özgürlüğüne yöneliktir” dedi.547
11 Haziran 2021
● Antalya 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Antalya Körfez sorumlu yazı işleri müdürü Engin Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının katılma talebini kabul etti. Dava, 15 Aralık’a ertelendi. Dava öncesindeki
ilk soruşturmada Korkmaz’ı “FETÖ mensubu” diye ihbar eden şahıs “iftira atmak” gerekçesiyle ceza
https://www.tiraj.com.tr/haberler/gazetecinin-calismadigi-ajansla-ilgili-istihbarat-bilgisi-istendi
https://ozgurmanset.net/gazetecinin-calismadigi-ajansla-ilgili-istihbarat-bilgisi-istendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-nurcan-kayanin-kobane-tweeti-sebebiyle-bes-yila-kadar-hapsi-istendi/
538 https://www.birgun.net/haber/akp-li-eski-vekile-kizilay-dan-maas-347443
539 https://twitter.com/ibrhmvarli/status/1402605342152867847?s=1002
540 https://www.birgun.net/haber/kizilay-belgeli-haberi-yalanlayamadi-muhabirimizi-hedef-gosterdi-sicili-kabarik-347781
541 https://www.bursaport.com/haber/gazeteci-ozan-kaplanoglu-na-hapis-cezasi-116029.html
542 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakkinda-18-yil-hapis-cezasi-istenen-gazeteci-rusen-takva-hakim-karsisina-cikti/
543 https://t24.com.tr/haber/gaziantep-te-haber-takibi-yapan-dha-muhabiri-ahmet-atmaca-saldiriya-ugradi-agir-yaralandi,958160
544 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dha-muhabiri-ahmet-atmacaya-saldiri-41829423
545 https://twitter.com/RSF_tr/status/1403651569346883584
546 https://www.haberler.com/haber-takibindeki-iha-muhabirine-cirkin-saldiri-14196741-haberi/
547 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dha-muhabiri-ahmet-atmacaya-saldiri-41829423
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almıştı. Ancak savcılık Korkmaz’ın, “15 Temmuz tiyatrodur” paylaşımı gerekçesiyle ikinci soruşturma açarak, bu hakaret davası sürecini başlatmıştı.548
● Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bitlis Ensar Vakfı’nda din kültürü öğretmenlerinin vakıf gönüllüsü
dokuz kadına tecavüz ettiği iddialarını içeren haberi549 erişime engelledi.550
14 Haziran 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Die Welt muhabiri Deniz Yücel
hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, Yücel’in 6 Kasım 2016 tarihli yazısında Erdoğan’ın fotoğrafı üzerine “darbeci” başlığı kullandığı belirtildi.
Erdoğan’ın devleti yeniden yapılandırdığını, protestoların bastırıldığını ve ülkenin parçalanmakta olduğunu
söylediği ifade edildi. Yazıdaki “darbeci” söyleminin “açıkça onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu” belirtildi. 1 Temmuz’da başlayacak olan dava, “şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması” gerekçesiyle, Yücel hakkında daha önce açılan “devleti alenen aşağılama” davası ile birleştirildi. Yücel, Ekim
2016’daki “Kürt annesini göremesin” fıkrası ile “Ermenilere yapılan soykırım” ifadesini içeren iki yazısı
gerekçesiyle “devleti alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılanıyordu.551
15 Haziran 2021

●

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, serbest gazeteci Ayşe Kara hakkında “silahlı terör örgütü
üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanmasında, kaçma ve saklanma şüphesi gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağına karar verdi. Dava, 9 Kasım’a ertelendi.552
16 Haziran 2021
● Van’da gazeteci Lokman Gezgin, Covid-19 aşısını yaptırmak üzere gittiği hastane çıkışında hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polisler tarafından gözaltına alındı.553 Van Adliyesi’nde ifadesi
alındıktan sonra Gezgin554 Van T Tipi Hapishanesi’ne gönderildi.555
● Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Baransel Ağca hakkında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu paylaştığı için “Kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele
geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla soruşturma açtı. Gizlilik kararı olmayan dosyada, iki yıldır şüphe kaynağı olan otopsi raporunu açıkladığı için yargı eliyle cezalandırmak istendiğini belirten Ağca, “Benimle
uğraşmayı bırakın görevinizi yapın. Yeldana’ya ne oldu?” diye sordu.556
● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım Demirören’in yeğeni olan AKP İstanbul İl Kadın
Kolları Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin ile ilgili içeriklere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.557 Bu kapsamda, Oda TV’nin “AKP yöneticisi
Demirören kim?” haberi ve ekşisözlük’teki “Manolya Demirören kim”, “Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu düğünü” başlıkları engellendi.558
17 Haziran 2021
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Hakan Arol’un
genel müdür yardımcılığını yaptığı Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin aldığı kamu ihaleleriyle ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.559
18 Haziran 2021
● Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi, Dokuz8Haber muhabiri Eylem Sonbahar ve Antalya Sokakları eski muhabiri Sema Karakurt’un “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden gazeteciler hakkındaki diğer dava dosyasını talep
etti.560 Dava 17 Aralık’a ertelendi.561
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-engin-korkmazin-davasi-aralik-ayina-ertelendi/
https://www.toplumsal.com.tr/gundem/gerici-ensar-vakfi-budur-9-kadina-santajla-tecavuz-h61443.html
https://twitter.com/orndeo/status/1403328689153138692
551 https://www.mlsaturkey.com/tr/deniz-yucele-cumhurbaskanina-hakaretten-yeni-dava/
552 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ayse-kara-hakim-karsisina-cikti/
553 https://www.gazetepatika15.com/korona-asisini-yapmak-icin-gittigi-hastanede-gozaltina-alinan-gazeteci-lokman-gezgin-tutuklandi-91628.html
554 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-lokman-gezgin-tutuklandi/
555 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/138275
556 https://www.evrensel.net/haber/435627/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-yayinlayan-baransel-agcaya-bir-sorusturma-daha
557 https://ifade.org.tr/engelliweb/yildirim-demirorenin-yegeni-ilgili-haber-ve-icerikler/
558 https://ifade.org.tr/engelliweb/yildirim-demirorenin-yegeni-ilgili-haber-ve-icerikler/
559 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-ankara-il-yonetim-kurulu-uyesinin-genel-mudur-yardimcisi-oldugu-sirketin-aldigi-kamu-ihaleleri-haberleri/
560 https://www.haberimizvar.net/6-yillik-g20-davasi-suruyor-24626-haberi
561 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eylem-sonbahar-ve-sema-karakurtun-davasi-aralika-ertelendi/
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● Çanakkale Bozcaada’da Habbele Koyu’nda kepçelerle çalışma yapılmasını haberleştirmesi sırasında Bozcada Haber muhabiri Serkan İlik’in aracının inşaat bölgesinden çıkışı, çalışmayı yapan Bertiz
Otel’in kepçeleri tarafından engellendi. Olay yerine jandarma gelmesiyle İlik, aracını inşaat alanından çıkarabildi. İlik, iş makineleriyle engellenerek alakonulmasıyla ilgili şikayetçi oldu. Ancak otel yetkililerince
şikayette bulunuldu. İlik, “Bundan sonra davanın ve orada yapılan doğa katliamının takipçisi olacağım ben
de. Benim şahsıma değil, basına ya da herhangi bir vatandaşa yapılamayacak uygulamanın hukuk önünde
bedel ödemeleri için adli süreci takip edeceğim” dedi.562
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Ceza Dairesi, yazar Aslı Erdoğan hakkında İstanbul 23.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin Özgür Gündem davasında “terör örgütü propagandası” suçlamasına ilişkin “zaman aşımı” nedeniyle verdiği “düşürme ve beraat” kararını bozdu.563 Kararda, “İddianame anlatımına göre
dava konusu yazıların aynı zamanda internet sitesinde yayınlamış olması nedeniyle Basın Kanunu’nun
26’ncı maddesinin internet yoluyla işlenen suçlarda uygulanması mümkün olmadığından, iddia konusu yazıların internet sitesinde yayınlanıp yayınlanmadıkları araştırılıp gerekçe tartışıldıktan sonra sonuca göre
basın kanununa göre mi yoksa genel hükümlere göre mi karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi” gerektiği gerekçesiyle mahkeme kararı bozuldu.
Erdoğan, Özgür Gündem’in Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 2016’da tutuklanmış,564 29 Aralık 2016’da tahliye edilmişti.565
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general
Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(SADAT) hakkında verilen soru önergelerine yanıt verilmediğiyle ilgili habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Böylece Cumhuriyet’in, “Suikast eğitimi veren şirkete ilişkin önergeler yanıtsız, savcılar suskun” haberi engellendi.566
19 Haziran 2021
● İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile ilgili
çeşitli haber ve tweetlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle567 engelledi.568 İçeriklerde569, İHH’nin
IŞID kampına yardım gönderdiği iddiası yer alıyordu.570 Haberlerde, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te
IŞİD’in bombalı saldırısına ilişkin 16 firari sanık ile insanlığa karşı suçtan yargılanan sanık Erman Ekici’nin
yargılanmasında, tanık Merve Dündar’ın Suriye’de İHH üzerinden gelen yardımları dağıttıklarını ve maaş
aldıklarını söylemesi yer almıştı. Dündar, “IŞİD bölgesinde kalıyorduk eşim Suriye’de bir iş yapmıyordu.
Gelen erzakları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Eşim şu an YPG’de esir ve bildiğim kadarıyla sağ. Ömer
Deniz Dündar’dan da yıllardır haber yok. En son 2017’nin sonlarında gördüm. Bizim eve gelmişti” dedi.571
21 Haziran 2021
● Yeniçağ Samsun muhabiri İbrahim Akkuş, yeni yapılan devlet hastanesine ilişkin haberi nedeniyle
inşaat çalışanlarınca darp edildiğini açıkladı. Akkuş, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 15 milyon liraya yapılan 40 yataklı devlet hastanesindeki eksiklikleri ve hataları haberleştirmişti. Akkuş, “Alt katlar ve çatıdan
su alıyor. Sığınak olarak ayrılan yer pis ve nemli. Duvarlarda çatlaklar var. Kapılar pencereler gelişi güzel
takılmış. Ve bunlar kontrol edilmeden teslim alınmış. Bugün de açılışını yaptılar. Açılışa gidip kontrol ettim.
Şirket habere konu olan yerleri boya ile kapatmaya çalışmış sadece. Ben sadece kamu zararını engellemek
için tespit ettiğim eksikleri haber yaptım. Bu yüzden bana saldırdılar” dedi.572
● İHA muhabiri Mustafa Uslu, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın
Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında dört kişi tarafından saldırıya uğradı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/doga-katliamini-goruntulemeye-calisan-gazeteci-alikonuldu-1845490
https://www.sivilsayfalar.org/2021/06/18/istinaf-mahkemesi-asli-erdoganin-beraat-kararini-bozdu/
https://susma24.com/ozgur-gundem-davasinda-asli-erdogan-icin-dusme-karari-istinafta-bozuldu/
565 https://www.evrensel.net/haber/435784/yazar-asli-erdoganin-cezasi-icin-verilen-dusme-karari-bozuldu?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=2891&utm_campaign=18-06-202113:30
566 https://ifade.org.tr/engelliweb/sadat-ile-ilgili-haber/
567 https://twitter.com/engelliweb/status/1405936680276828163
568 https://www.diken.com.tr/ihhnin-iside-yardimlariyla-ilgili-haber-ve-tweetlere-erisim-engeli/
569 https://www.birgun.net/haber/ihh-isid-kampina-yardim-gondermis-347851
570 https://ifade.org.tr/engelliweb/ihh-insani-yardim-vakfi-ile-ilgili-haberler-ve-tweetler/
571 https://www.birgun.net/haber/ihh-isid-kampina-yardim-gondermis-347851
572 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hastanenin-eksiklerini-haber-yapan-gazeteciyi-dovduler-6498772/
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Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını kırdığı ve çiftlik çalışanı olduğu belirtilen saldırganlar gözaltına alındı.
Türkkan’ın, Köseler Mahallesi’ndeki çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi başlatılmıştı.573
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, ARTI TV programcısı Erk Acarer’in, İfade Özgürlüğü Derneği
kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in İHH İnsani Yardım Vakfı ile ilgili haberler ve tweetlerin engellenmesini eleştirdiği tweetini alıntıladığı paylaşımını “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.574
23 Haziran 2021
● MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli’nin Meclis Grup Toplantısında
yaptığı konuşmayı “Cinayeti aklama çabası” başlığıyla duyuran Cumhuriyet’e ağır eleştiriler575 yöneltti. 576
Özdemir, Cumhuriyet’in MHP’yi eleştirdiğini ancak PKK sözcülüğüne soyunduğunu iddia etti. 577
24 Haziran 2021
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş
Akça, Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, muhabiri Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık’ın yargılanmasında savcılık14 yıla kadar hapis cezası istedi. Dava, gazetecilere mütalaaya karşı savunma hazırlamaları
için ek süre verilerek, 1 Aralık’a ertelendi.578 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayeti
üzerine gazeteciler “Boğaz’da Kaçak Var” haberiyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlâl” suçlamalarıyla yargılanıyorlar.579 Hazal Ocak, “Altun’un, kiraladığı
araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasını haberleştirdiğim için arkadaşlarımla birlikte yargı
karşısındaydık. Duruşma savcısı 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Yargılanan gazetecilik” dedi.580
● Diyarbakır 5.Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’ın alan adlarını, “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle erişime engelledi. Bu kapsamda “jinnews28.xyz, jinnews29.xyz” engellendi.581
25 Haziran 2021
● Sendika.org muhabiri Murat Bay, Sazlıdere’de Kanal İstanbul Projesi’nin yapılmasına karşı “Ya
Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu”nun eylemi sırasında gözaltına alındı. Bay, serbest bırakıldı. Ancak gözaltına alınan eylemci Murat Akbaş’a kaymakamlığın aldığı yasak kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari
para cezası kesildi.582
● İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği, HDP İzmir İl Örgütü’ne silahlı saldırısında Deniz Poyraz’ı öldüren
Onur Gencer’in sıklıkla gittiği iddia edilen Balçova Termal Otel’in İzmir İl Özel İdaresi’ne ait olduğu ve
İzmir Valiliği’nce yönetildiğiyle ilgili tweetleri ve haberleri engelledi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul
Milletvekili Ahmet Şık’ın da paylaşımı engellendi.583
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, kara para aklama suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan
ve ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın 2016’da Bloomberg’e verdiği
röportajda dönemin Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olan, şimdi Türkiye Varlık
Fonu Genel Müdürü olan Salim Arda Ermut hakkındaki sözleriyle ilgili tweetlere erişimi, “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle engelledi.584
26 Haziran 2021
● İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı’nın izin vermediği LGBTİ+ Onur Haftası Yürüyüşü için toplanmak isteyenlere polis müdahalesinde, AFP’nin foto muhabiri Bülent Kılıç, Mis Sokak’ta darp edilerek, gözaltına alındı.585 Görgü tanıkları Kılıç’ın gözaltına alınırken, yere yatırıldığı ve polislerce sırtına baskı uygulanması nedeniyle “Nefes alamıyorum” dediğini aktardı.586

https://m.bianet.org/bianet/medya/246116-iha-muhabiri-uslu-saldiriya-ugradi
https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-erk-acarerin-tweeti/
https://twitter.com/ismailozdemirrr/status/1407672797036490752
576 https://twitter.com/ismailozdemirrr/status/1407673548605378561
577 https://twitter.com/ismailozdemirrr/status/1407673921160232971
578 https://haber.sol.org.tr/haber/altunun-kacak-yapisini-haberlestiren-muhabirler-icin-hapis-cezasi-istemi-307854
579 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyetin-bogazda-kacak-var-haberine-acilan-davada-savci-ceza-istedi/
580 https://twitter.com/SHazalocak/status/1408074099000102915
581 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-6/
582 https://t24.com.tr/haber/sazlidere-uzerindeki-santiye-alanina-ya-kanal-ya-istanbul-yazili-dev-pankart-asildi,961673
583 https://ifade.org.tr/engelliweb/hdp-izmir-il-orgutune-saldiran-saldirganinin-izmir-valiligi-tarafindan-yonetilen-otele-gittigi-iddiasi-ile-ilgili-haberler/
584 https://ifade.org.tr/engelliweb/sezgin-baran-korkmaz-ve-turkiye-varlik-fonu-genel-muduru-ile-ilgili-tweetler/
585 https://www.politikyol.com/afp-muhabiri-bulent-kilic-gozaltina-alindi/
586 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57624748
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● Diyarbakır 5.Sulh Ceza Hakimliği, ETHA “etha18.com” internet adresine, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK) başvurusuyla erişim engeli getirdi. ETHA yayınını “etha19.com” adresinden sürdürüyor.587
28 Haziran 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin’in “terör örgütü üyesi
olmak” suçlamasıyla yargılanmasında adli kontrol tedbirlerine devam edilmesine karar verdi. Mahkeme,
“Ezel” ve “Firar” adlı gizli tanık ifadeleri nedeniyle gazeteci Kibriye Evren ile Derya Aslan hakkında savcılıktan bilgi talep etti .588 Mahkeme, Evren hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyası örneğini de istedi. Dava 11 Ekim’e ertelendi.589
● Gazeteci Deniz Yücel, Berlin-Tiergarten İdare Mahkemesi’nde Türkiye’de hakkında açılmış olan
“hakaret” suçlamalı dava için verdiği savunmasında, davacı konumdaki İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcı
Vekili ve şimdiki Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın kendisini bir yıl boyunca iddianamesiz bir şekilde tutuklu yargıladığını belirtti. Yücel, Yılmaz’ın şikayetçi olduğu “Çağlayan’ın en salak
savcısı” ibaresinin kendisine ait olmadığını ve davaya konu olan paylaşımda590 da bunun açıkça görüldüğünü vurguladı. Yücel, “salak” kelimesiyle hakaret edilmediğini ve Türk Dil Kurumu’nun (TDK), “Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse” tanımı yaptığını
ifade etti. Yücel, “Hasan Yılmaz’ın hukuku ve yargıyı bizzat yaptığı işlerle nasıl aşağıladığını, hazırladığı
iddianamelerin ne kadar seviyesiz ve dengesiz olduğunu, bu iddianameleri defalarca paramparça eden AYM
ve AİHM de doğrulamıştır” dedi.591
30 Haziran 2021
● Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, 2019’da
çocuğa yönelik cinsel istismar olayını haberleştirdiği için aldığı hapis cezası nedeniyle Bitlis Tatvan Açık
Cezaevi’ne konuldu. Aygül, cezaevine teslim oluşuyla ilgili “Aldığım ceza benim açımdan çok önemli değil
ancak haberin özellikle çocuğa yönelik cinsel istismarı ortaya çıkaran bir haberin cezalandırılması bizi bambaşka bir noktaya götürür. Buna, basın özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanmasına, tacizin, tecavüzün bu şekilde meşrulaştırılmasına müsaade etmeyelim” dedi. Aygül, sosyal medyada yaşadığı durumu protesto ederek, “Darısı tecavüzcülerin, hırsızların başına” paylaşımı yaptı.592 Aygül, “Haber yaptığım dönemde dosyada gizlilik kararı yoktu. Olayı kamuoyuna duyurmasaydım olayın üstü örtülüp dosyayı kapatacaklardı”
dedi.593
1 Temmuz 2021
● Sivas’ta iki grup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polis müdahalesi
tartışma yarattı.594 Sivas Valisi Salih Ayhan ise, “Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez.
Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır” dedi.595
● Yargıtay, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle gazeteci Uğur
Dündar’a verilen beş ay 25 gün “kitap okuma” cezasını bozdu.596 Yıldırım, avukatları aracılığıyla verdiği
dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Dündar’ın avukatı Emel Çakal, “Mahkemeden beklediğimiz, bozma
ilamına uyarak hukuka uygun yeni bir hüküm tesis etmesidir, o da kaçınılmaz olarak ya beraat ya da davanın
düşmesidir” dedi.597 Dündar, Yıldırım’a “hakaret” ettiği için haftada en az iki saat olmak kaydıyla mesai
saatleri içerisinde YÖK Kütüphanesi’nden “şerefe karşı suçlar” hakkında ilgili tez, makale ve kitap okuma
cezasına çarptırılmıştı.598
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklu firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli ile aynı
https://sendika.org/2021/06/ethanin-web-sitesine-erisim-engeli-623753/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-sahinin-davasi-ekim-ayina-ertelendi/
https://www.evrensel.net/haber/436591/gazeteci-hatice-sahinin-davasi-11-ekime-ertelendi
590 https://twitter.com/Besser_Deniz/status/1098226267453833216
591 https://www.dw.com/tr/deniz-y%C3%BCcel-hakaret-davas%C4%B1nda-savunma-verdi/a-58077062
592 https://www.evrensel.net/haber/436857/cocuk-istismarini-haberlestiren-gazeteci-sinan-aygul-cezaevine-girdi
593 https://www.evrensel.net/haber/435148/istismar-haberini-ortaya-cikaran-gazeteci-aygul-yapmasaydim-dosyayi-kapatacaklardi
594 https://haberglobal.com.tr/gundem/polis-kavgayi-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-saldirdi-118821
595 https://www.haberturk.com/sivas-haberleri/88587019-kavgayi-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-polisten-sert-mudahale
596 https://t24.com.tr/haber/yargitay-binali-yildirim-a-hakaret-ettigi-gerekcesi-ile-ugur-dundar-a-verilen-kitap-okuma-cezasini-bozdu,962985#google_vignette
597 https://odatv4.com/yargitaydan-ugur-dundar-karari-30062157.html
598 https://t24.com.tr/haber/yargitay-binali-yildirim-a-hakaret-ettigi-gerekcesi-ile-ugur-dundar-a-verilen-kitap-okuma-cezasini-bozdu,962985
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masada yemek yediğine dair fotoğrafa ve ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.599
● Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, Kızıl Bayrak ve Umut Gazetesi’nin kizilbayrak51.net ve umutgazetesi29.org alan adlarına erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.
Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği ise, Etkin Haber Ajansı’nın, etha19.com alan adını aynı gerekçeyle erişime engelledi.600
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın firari iş insanı Sezgin Baran
Korkmaz ile birlikte olduğu fotoğraflar ve haberler olmak üzere toplam 55 URL’ye erişimi engelledi. Erişim
engeli talebini ise, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel yaptı.601
2 Temmuz 2021
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi602, Van’da iki vatandaşın helikopterden atılması iddiasını haberleştirdikleri için “örgüt üyeliği” ile suçlanan MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur; JinNews muhabiri
Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala ile MA muhabiri Zeynep Durgut’un adli kontrol tedbirlerinin devamına
karar verdi. Dava 21 Ekim’e ertelendi.603
● Bursa’da Üçüncü Göz imtiyaz sahibi İrfan Aydın organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in
son yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “hakaret” ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Üçüncü Göz’ün açıklamasında ise “Gazetemizin genel yayın yönetmeni Aydın, Soylu’ya Türk milletini çocuk pornosunu izlemekle itham etmek, çocuk pornosunu meşru
gösterip özendirmek ve kumpasa zemin hazırlamaktan dolayı açtığı dava dolayısıyla bugün Ankara’dan
gelen özel bir ekip tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.604
4 Temmuz 2021
● İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi hakkındaki haberlere
erişime engeli getirilmesiyle ilgili haberlerin de arasında bulunduğu toplam 130 adrese erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberlerde, Yahşi’nin, şair-yazar Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğini baskı yaparak iptal ettirdiği ve bir GSM operatörünce yapılan 400.000 liralık bağışla
tatile gittiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kınama cezası aldığı iddiaları yer alıyordu.605
5 Temmuz 2021
● Artı TV kameramanı Nazım Fayık, AYM’nin ihlal kararına rağmen serbest bırakılmayan HDP’li
Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde HDP’nin başlattığı “Adalet Nöbeti”ni takibi sırasında
darp edilerek, gözaltına alındı.606 Gazeteciler Büşra Taşkın ve Berna Kişin’e de fiziki saldırıda bulunulduğu
öğrenildi.
● Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te Barış Terkoğlu’nun “Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri”, “Kuzen Soylu’nun becerikli öyküsü” köşe yazıları ve “Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca’yı karşı karşıya getiren ihalelerin detayları netleşti” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.607 Aynı kararla toplam 55 haber erişime engellendi.608 Haberlerde, Sağlık Bakanı Koca
ile İçişleri Bakanı Soylu arasında gerilime neden olduğu iddia edilen ihalelerde adı geçen Invamed ve RD
Global firmalarının kuzen Mehmet Soylu ile bağlantılı olduğu iddia ediliyordu.609 Ayrıca konuyla ilgili
açıklamada bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in tweetlerine erişim, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engellendi.610 Mahkeme, Mehmet Soylu ile ilgili atılan birçok tweeti, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engelledi.611 Terkoğlu, EKBA Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu ile Soylu ailesi bağlantısına
yer vermişti. Terkoğlu, “Sedat Peker, ‘kardeşi’ dedi ama aslında kuzeni. Mehmet Soylu, Süleyman
Soylu’nun amcası Neşat Soylu’nun oğlu. Ekşioğlu’nun Akmerkez’deki komşusu olan, sosyal medya
https://ifade.org.tr/engelliweb/sezgin-baran-korkmaz-ve-yargitay-uyesinin-ayni-masada-yemek-yedigiyle-ilgili-fotograf/
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
https://www.karar.com/guncel-haberler/erdogan-talep-etti-sbk-ile-fotografina-erisim-engeli-geldi-1623162
602 https://www.evrensel.net/haber/437001/vandaki-iskenceyi-haberlestiren-5-gazeteciye-acilan-dava-21-ekime-ertelendi
603 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-iskenceyi-haberlestiren-gazetecilerin-davasi-ekime-ertelendi/
604 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteciye-peker-paylasiminda-erdogan-ve-icisleri%C2%A0soyluya-hakaret-ettigi-iddiasiyla-gozalti-1849115
605 https://ifade.org.tr/engelliweb/izmir-il-milli-egitim-muduru-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engellenmesi/
606 https://www.amerikaninsesi.com/a/anayasa-mahkemesi-kararini-uygula-cagrisina-mudahale/5953566.html
607 https://twitter.com/engelliweb/status/1412327326252163074
608 https://twitter.com/engelliweb/status/1412327331566395394
609 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakani-ve-saglik-bakani-arasindaki-gerilim-iddialariyla-ilgili-haberler/
610 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakaninin-kuzeninin-istifasi-ile-ilgili-haberler/
611 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakaninin-kuzeni-ile-ilgili-tweetler/
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paylaşımlarında da Ekşioğlu’nun yöneticileriyle omuz omuza duran şirket Soylu ailesinin yönetiminde”
demişti.612
● İçişleri Bakanı Soylu, avukatı Uğur Kızılca aracılığıyla 1 milyon liralık manevi tazminat talebiyle
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Cumhuriyet’e karşı dava açtığını duyurdu. Kızılca, “Müvekkilim Süleyman Soylu hakkında Cumhuriyet gazetesi tarafından 52 gündür 254’ü doğrudan Süleyman Soylu’ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlanmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını hedef
alan bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğu, hakaret, iftira içerdiği, haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığı, bu faaliyetin de gazetecilik olmadığı çok
net bir şekilde anlaşılmaktadır” dedi.613
● AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, İstanbul’da motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Biçeroğlu
çenesinden yaralandı. Saldırganlar olay yeri görüntülerinin incelenmesiyle gözaltına alındı. Ancak Nöbetçi
Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.614 Adliye çıkışında saldırganlarca “Bizi
mi çekiyorsun, gazeteci misin? Çek. Gidip birine tecavüz mü etmişiz?” gibi sözler sarf edilmesi dikkat
çekti.615 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla
saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.616
● Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın Covid-19 virüs salgınıyla mücadele amacıyla yürütülen denetimlerde vatandaşları azarlamasıyla ilgili haberlerin yer aldığı 133 adrese
erişimi engelledi.617
7 Temmuz 2021
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat’ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un Adnan Oktar Suç Örgütü’nden Altuğ Revnak Eti’yle bağlantısı olduğunu iddia ettiği “Kucaktan
kucağa Milli Eğitim!” yazısı ve ilgili diğer haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.618
8 Temmuz 2021
● İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’a 6 Mayıs 2016’oa Çağlayan Adliyesi
önünde silahla saldırı düzenleyen ve bu sırasında NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı da yaralayan Murat Şahin
hakkında iyi hal indirimleri uyguladı ve üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası ile 500 lira para cezası verdi.619
Mahkeme, diğer sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep’in ise beraatlarına karar verdi. Mahkeme, 2
Ekim 2018’deki ilk kararında Şahin hakkında “kasten yaralama” suçundan 4.500 lira adli para cezası ve
“ruhsatsız silah taşıma” suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti. Şenkal, “Adliye önünde birini vurmanın
bedeli 4 bin 500 TL, oysa ki hastane masrafı daha çok tuttu” diyerek karar tepki göstermiş, itiraz etmişti.
İstinaf mahkemesince cezalandırma yetersiz bulununca dava yeniden görüldü.620
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015 yılında gazeteci Melis Alphan’ın Diyarbakır’daki Nevruz
kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararına itiraz621 etti.622
● Artı TV sunucusu ve BirGün yazarı Erk Acarer, Berlin’de yaşadığı evin müşterek avlusunda üç
kişinin saldırısına uğradı. Kafasının bazı yerlerinde şişlikler olduğu için hastanede gözlem altına alınan
Acarer, olayla ilgili paylaştığı videoda saldırganların üç kişi olduğunu ve saldırı sırasında “Yazmayacaksın
lan” diye bağırıldığını söyledi. Acarer, “Bu İslamcı ve faşist AKP, MHP iktidarına karşı söylediğimiz ve
yazdığımız her şeyin doğru olduğunun bir ispatıdır” dedi.623
● İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel haber müdürü Cem Şimşek hakkında
“Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” haberi nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-haberlerine-jet-hiziyla-engelleme-1850179
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyludan-gazetemize-1-milyon-tllik-dava-1850063
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aa-muhabiri-bicerogluna-saldiran-supheliler-tutuklandi/2298441
615 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aa-muhabiri-bicerogluna-saldiran-supheliler-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi/2294957
616 https://t24.com.tr/haber/anadolu-ajansi-muhabiri-biceroglu-nu-darp-eden-saldirganlar-tutuklandi,964578
617 https://ifade.org.tr/engelliweb/usak-valisi-ile-ilgili-haberler/
618 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-egitim-bakani-ile-ilgili-haberler/
619 https://www.ntv.com.tr/turkiye/can-dundara-saldiri-davasinda-karar,HrQC7mhohUKf1flkYVO8rg
620 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/can-dundara-silahli-saldiri-davasinda-karar-6527706/
621 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/246977-melis-alphan-in-beraatini-savcilik-temyiz-etti
622 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-319/
623 https://www.dw.com/tr/gazeteci-erk-acarere-berlindeki-evinde-sald%C4%B1r%C4%B1/a-58198149
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11 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti ancak hükmün açıklanması ertelendi. Şimşek’in avukatı Devrim
Avcı, 2015 yılında yayımlanmış bir haber nedeniyle altı yıl sonra ceza verilmesini eleştirdi. Avcı, “Günlük
yayın yapan gazetenin her gün savcılıkta incelenmesine rağmen biz haberi internette gördük hemen suç
duyurusunda bulunduk gibi bir uygulama söz konusu maalesef. Her ne kadar siyasilerin alkışlar kadar kendilerine yönelik sert eleştirileri de kabul etmesi gerektiğine dair var olan Yargıtay, AİHM kararları varsa da
hakimler bu kararları uygulamıyor. Verilen karara karşı tüm itiraz yollarına başvuracağız” dedi.625
9 Temmuz 2021
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Derya
Okatan, Eray Sargın ve Tunca Öğreten’in Redhack davasında savcılıkça kovuşturmanın genişletilmesi talebini kabul etti.626 Mahkeme, gazeteciler hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek davayı
9 Aralık’a erteledi. Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait Redhack’in yayınladığı e-mail’leri haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanıyor.627
12 Temmuz 2021
● İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki “Esenyurt kavgasının altında ne var?” yazısında628 iftirada bulunduğunu ve 24 saat içinde belgelememesi durumunda hakkında manevi tazminat davası açacağını duyurdu. Terkoğlu, Orhan Özyurt’un sahibi olduğu Özyurt A.Ş. ve Özyurtlar Holding’in Soylu ile anıldığını
yazmıştı.629
● Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Gazete Duvar ve Aydınlık’taki iş insanı Fettah Tamince ile ilgili çeşitli haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.630
14 Temmuz 2021
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın da
aralarında bulunduğu dört kişi hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla yargılanmasında salgın gerekçesiyle gazetecileri ve izleyicileri salona almadı. Dava, 9 Kasım’a ertelendi.631
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca hakkındaki iddialarıyla ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.632
● Tekirdağ Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi, Şarköy Haber’in sahibi ve DHA Muhabiri Nuri Çağlar hakkında, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya’nın talebi üzerine bir ay süre ile uzaklaştırma cezası verdi.
Çağlar, “Bak Şu Kaymakamın Yaptığına”633 haberinde, kaymakamlık lojmanına yapılan kaçak inşaatı kaleme almıştı. Haberde, lojmanda koruma amaçlı görevli bekçi tarafından Kaymakam Kaya’nın özel aracını
yıkama fotoğrafına yer verilmişti. Mahkeme, Kaymakam Kaya’nın “şiddet mağduru” olduğu yönündeki
başvuruyu kabul etti ve Çağlar hakkında bir ay boyunca, Kaya’nın konutu ve Hükümet Konağı başta olmak
üzer, bulunduğu ortamlarda yer alamayacağına, herhangi bir şekilde gazetesinde ya da sosyal medya hesaplarında Kaymakam ile ilgili ifadeler kullanamayacağına hükmetti. Çağlar’ın bu koruma tedbir kararına aykırı hareket etmesi halinde tutuklanacağı belirtildi.634
16 Temmuz 2021
● Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, BirGün, Aykırı ve Gazete Duvar’da yayınlanan
“Süleyman Soylu’nun kuzeni, 15 TL’lik ürünü SGK’ya bin liraya satmış” haberlerine erişimi “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle635 engelledi.636 Haberlerde, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Soylu’nun kuzeni

https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/246980-gazeteci-cem-simsek-e-karikatur-haberi-nedeniyle-11-ay-hapis-cezasi
https://www.evrensel.net/haber/437485/haber-mudurumuz-cem-simseke-11-ay-20-gun-hapis-cezasi-verildi
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilerin-redhack-davasinda-savcinin-talebi-uzerine-kovusturma-genisletilecek/
627 https://www.gazeteduvar.com.tr/redhack-davasinda-kovusturmanin-genisletilmesi-karari-haber-1528051
628 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/esenyurt-kavgasinin-altinda-ne-var-1851721
629 https://www.gazeteduvar.com.tr/icisleri-bakanligi-musaviri-gultekin-esenyurt-iddialarini-gazeteci-baris-terkogluna-24-saat-verdi-suren-basladi-haber-1528309
630 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-insani-fettah-tamince-ile-ilgili-haberler/
631 https://gazetedavul.com/gundem/gazeteci-pinar-gayip-ve-semiha-sahinin-davasi-ertelendi-22926.html
632 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanligi-ekonomi-politikalari-kurulu-uyesi-hakkindaki-haberler/
633 http://www.sarkoyhaber.com.tr/bak-su-kaymakamin-yaptigina-h1802.htm
634 https://t24.com.tr/haber/sarkoy-kaymakami-lojmana-yapilan-kacak-insaat-haberinden-sonra-yerel-gazeteciye-uzaklastirma-karari-aldirdi,965814
635 https://twitter.com/engelliweb/status/1416117077161676800
636 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakaninin-kuzeni-ile-ilgili-haberler/
624
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Mehmet Soylu’nun 15 liralık medikal ürünü SGK’ya 1.000 liraya sattığı iddiasına yer verilmişti.637 Aykırı
Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak da erişim engelini “Sabah 09.06’da girdiğimiz habere saat 21.09
itibariyle erişim engellemesi geldi. Yeni bir rekor, tebrik ederim” paylaşımıyla duyurdu.638
17 Temmuz 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, gazeteci Oktay Candermir hakkında Van 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin verdiği beraat kararına karşı Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunarak, cezalandırma talep etti. Ceza talebiyle ilgili dilekçede, “Candemir yazısında, Erdoğan’ın kayyum
atamalarıyla ülkeyi bölme ve parçalama politikası uygulamak istediğini iddia etmiştir. Bu cümleler onur
şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Eleştiri sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir” denildi.639
18 Temmuz 2021
● DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde
iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip sırasında saldırıya uğradı. Polis’in müdahale ettiği saldırıda, şüpheliler gözaltına alınmadı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), “17 Temmuz 2021’de, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay yerine giden
Fidancan ile Irmak, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Saldırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara almadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse de saldırganlar
gözaltına alınmadan olay yerinde serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilerin, görevlerini
hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekirken, bu tarz saldırılara
karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber
alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır”
sözleriyle cezasızlığa tepki gösterdi.640
20 Temmuz 2021
● Artı TV sunucusu Erk Acarer, Berlin’deki evinin bahçesine “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.641
21 Temmuz 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkeler kaynaklı fon sağlandığına dair haberler nedeniyle “Ne basın özgürlüğü ne de bir
başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız” dedi. Altun, “Bazı yabancı liderlerin
Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve
kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz” dedi.642
23 Temmuz 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Fox TV’nin dört maaş aldığına ilişkin haberi hakkında “hakaret” ve “özel hayatın gizliliği ihlal” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu. Yerlikaya’nın avukatı Esma Aybike Sarıçiçek643, “Müvekkil, haberde aktarıldığı gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı ve Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere dört ayrı maaş almamaktadır.
Müvekkilime Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinden dolayı ve üstün sportif başarıları nedeniyle
Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere maaş ödemesi yapılmaktadır. Müvekkilimin aldığı bu maaşlar ve miktarları mevzuatça düzenlenmiş olup kimsenin hak kaybına uğramasına neden olduğu söz konusu değildir”
dedi.644
24 Temmuz 2021
https://tele1.com.tr/chpnin-soylunun-kuzeninin-15-liralik-urunu-sgkya-1000-liraya-sattigi-iddiasina-jet-engelleme-434395/
https://twitter.com/batuhancolak33/status/1416098483195498496
639 https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-dusunce-ozgurlugu-dedi-erdoganin-avukatlari-temyize-gitti-haber-1528885
640 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyarbakirda-gazetecilere-saldiri-kamerada-6545476/
641 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-erk-acarerin-evine-tehdit-mesaji-birakildi-haber-1529148
642 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-ulke-disindan-medyanin-fonlanmasi-ile-ilgili-aciklama-/2311069
643 https://www.evrensel.net/haber/438555/hamza-yerlikayadan-fox-tvye-4-maas-davasi
644 https://t24.com.tr/haber/avukati-4-maas-iddiasini-yalanladi-cumhurbaskani-basdanismani-hamza-yerlikaya-dan-fox-a-dava,967551
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● İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
bayramlaşma videosunda uyuklama görüntüsüne ilişkin yazılarına tepki göstererek, “Yalan haber, karalama
ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir
türlü vazgeçmiyor. Habertürk’ü kınıyoruz, bir an evvel kendilerinden özür bekliyoruz” dedi.645 Habertürk’ten yapılan açıklamada ise, “Bu ilkeler çerçevesinde, söz konusu köşe yazısında Habertürk’ün kurumsal olarak özür dilemesini gerektirecek bir yönün bulunmadığı, ilk yazıdaki yayının banttan yapıldığı ihtimaliyle dile getirilen eleştirilerin de ikinci yazıda yayının canlı yapıldığı bilgisiyle düzeltildiği ve iki yazı
birlikte değerlendirildiğinde konunun açıklığa kavuşmuş olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir” denildi.646
27 Temmuz 2021
● Almanya Adalet Bakanlığı, gazeteci Hayko Bağdat’ın, “propaganda” suçlamasıyla İstanbul 50.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava647 kapsamında yazılı savunmasına başvurulması talebi Almanya Adalet Bakanlığı’nca reddedildi. Almanya, 5 Nisan 2021 tarihli yazıyla Ceza İşlerinde Karşılıklı
Adli Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesi b fıkrasında “memleket çıkarları ve kamu düzenine
aykırı” hükmü uyarınca Bağdat’ın ifadesine başvurulması talebini reddettiğini bildirdi. Açıklamada, “İfade
özgürlüğü, Alman anayasasında devredilemez bir temel hak olarak tanımlandığı için, söz konusu talebin
[savunmanın istinabe yoluyla alınması] yerine getirilmesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kamu politikasını ihlal edecektir” denildi.648
2 Ağustos 2021
● Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, sendika.org muhabirleri Derya Saadet ve Ceylan Bulut,
Gazete Fersude muhabiri Hayri Tunç, MA muhabirleri Enes Sezgin ve Rojin Altay, İstanbul Emek Barış ve
Demokrasi Güçleri’nin Taksim’de Konya’da yaşayan Kürt kökenli ailenin öldürülmesine ilişkin protesto
sırasında bir grup tarafından darp edildi.649 Öztaş ve Sezgin, saldırı sonrasında polis tarafından da darp edilerek, gözaltına alındıklarını açıkladı. Öztaş, “Darp raporu almak için sırada beklediğim esnada bir polis
memuru yanıma yaklaştı ve benim de protesto gösterisinde olduğumu, esnafa saldırdığımı iddia ederek gözaltına alınmam için talimat verdi, o anda dört beş polis üzerime çullandı ve darp ederek, gözaltında tutulan
meslektaşım Sezgin’in yanına götürdüler. Sezgin de darp edilmiş, giysileri yırtılmış, kolunda derin bir yarayla ve ters kelepçeyle yere yatırılmıştı” dedi. Sezgin, “Kendilerine gazeteci olduğumuzu ve bir grup tarafından saldırıya uğradığımızı söylememize rağmen saldırgan grubu değil bizi gözaltına aldılar. Hem saldırgan grup tarafından hem de kolluk tarafından darp edildim. Fotoğraf makinem hasar gördü” dedi. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Devletin egemenlik alametleri aşağılama” iddiasıyla tutuklanmaları talep edilen gazeteciler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.650
4 Ağustos 2021
● BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, İstanbul Mecidiyeköy’de kadına şiddet olayını görüntülediği
sırada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ses ve görüntü alınmasını engelleyen genelgesi gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahin, “Ben sadece bir gazeteci olarak işimi yaptım” dedi.651
● Erişim Birliği Sağlayıcıları, Bianet’e gönderdiği e-postada, 141 haberin kaldırılmasını isteyerek
kuruma bilgi verilmesi ve kaldırıldığı yönünde bilgi verilmemesi durumunda ise cezai işlem uygulayacağını
bildirdi. Söz konusu haberler arasında erkek şiddeti, gazeteci yargılamaları, 14-25 Aralık operasyonu, Berat
Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında aldığı arazi gibi farklı içeriklerde haberler bulunuyordu.652
5 Ağustos 2021
● Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ahmet Kanbal hakkında Mardin - Derik’te faili
meçhul cinayetlerle ilgili yargılandıktan sonra beraat etmiş olan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in şikayetiyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “hakaret”
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-haberturk-yazari-altaylinin-yazisina-iliskin-aciklama-41858534
https://m.haberturk.com/haberturk-ten-aciklama-3141628
647 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayko-bagdatin-savunmasi-almanyadan-alinacak/
648 https://www.mlsaturkey.com/tr/almanya-hayko-bagdatin-davasinda-istinabe-talebini-ifade-ozgurlugune-aykiri-buldu/
649 https://www.mlsaturkey.com/tr/haber-takibi-yapan-gazetecilere-darp-ve-hastanede-gozalti/
650 https://www.evrensel.net/haber/439273/saldiriya-ugrayan-ve-gozaltina-alinan-gazeteciler-oztas-ve-sezgin-serbest-birakildi
651 https://www.dw.com/tr/gazeteci-u%C4%9Fur-%C5%9Fahine-izinsiz-%C3%A7ekim-gerek%C3%A7esiyle-g%C3%B6zalt%C4%B1/av-58761178
652 https://bianet.org/bianet/medya/248197-bianet-in-141-haberine-erisim-engeli
645
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iddialarıyla dava açtı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Artı Gerçek’te yayımlanan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in Batman’da İpek Er’e tecavüz ederek
intihar etmesine neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkındaki demecinden Korgeneral Çitil ile ilgili
bölümü sosyal medyada paylaşması suçlamaya konu yapıldı.653
6 Ağustos 2021
● Halk TV’nin orman yangınlarıyla ilgili Marmaris İçmeler’de canlı yayını, beş kişi tarafından sabote edildi. Sunucu - gazeteci Gökmen Karadağ, yayına ara vermek zorunda kaldığı sırada söz konusu kişiler Halk TV yayın ekibine saldırdı. Gazeteci Murat Ağırel’in paylaştığı videoda654 Halk TV ekibine elindeki
cam şişeyle saldıran kişi görüntülendi. Söz konusu şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken,
diğer dördü serbest bırakıldı. Halk TV’den yapılan açıklamada, “Sözlü saldırılar, gerekçesi izaha muhtaç
idari cezalar ve kısa bir süre içinde iki fiziki saldırı sadece Halk TV’yi değil, basın özgürlüğünü de hedef
almaktadır” denildi.655
● Ankara 7.Sulh Ceza Hakimliği, Kronus’un “İhraç Yargıtay Hakimi: ByLock kullanmamı makamında Bekir Bozdağ istedi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberde, Yargıtay’da görevli ve siyasilerle yakın temas halindeki bir hakimin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında
ByLock kullanması ve tutuklandığında savcılığa verdiği ifade aktarılıyordu.656 Haberde, söz konusu hakimin
ByLock’u dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talebi doğrultusunda kurduğunu söylediği aktarılmıştı.657
7 Ağustos 2021
● CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in, Ülke TV muhabiri Sevgi Deniz ve kameraman Fatih
Durmuş’un üzerine yürüdüğü iddia edildi.658 Zeybek’in önce gazetecileri sosyal medyadan hedef gösterdiği
ardından makam şoförüyle birlikte hakaretler ettiği öne sürüldü. Bu olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, “Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle
davranır? Hem de bir kadına, aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız” açıklaması yaptı.659
8 Ağustos 2021
● BirGün muhabiri Sarya Toprak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kamuya açık alanda
yangında mağdur olan yurttaşlarla konuşmasını kameraya aldığı sırada önce polis engellemesiyle karşılaştı.
Ardından Bakan Kurum tarafından, “Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın” denilerek, çekim yapması engellenmeye çalışıldı. Toprak’ın polis memurlarınca zor kullanılarak alandan çıkarıldığı belirtildi.
Toprak’ın kaydettiği görüntülerde Kurum’un, “Güçlü ülke olacaksak hazır olmalıydık. Yangınlar söndürülmeliydi” diyen bir kadını da “Teşekkür ederiz” diyerek susturmaya çalıştığı görüldü.660
9 Ağustos 2021
● Bianet editörü Evrim Kepenek, “Çocuğunu istismar eden baba tutuklandı” ve “Çocuğunu istismar
eden baba adli kontrolle serbest” haberleri sonrası “hakaret” ve “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle habere
konu Refik Y.’nin şikayeti üzerine Rize Ardeşen Şehit Halis Karoğlu Polis Merkezi Amirliği’nde ifadeye
çağrıldı. Kepenek, altı yaşındaki çocuğunu istismar ettiği için tutuklanan daha sonra adli kontrol şartıyla
serbest bırakılan olan Refik Y. hakkında haber yapmıştı. Kepenek, ifadesinde, “Yargılama süreci devam
ettiği için soyadını yazmamıştık. Masumiyet karinesi vardı. Fakat hem adli tıptan hem de özel psikologlardan alınan raporlarda babanın çocuğunu istismar ettiği belirtiliyordu. Biz de bu şekilde haberi verdik. Yorum
yapmadık, eleştiride bulunmadık. Sadece raporlarda yazanları aktardık ve mahkeme kararı sunduk. Biz
resmi raporlara göre hareket ediyoruz. Haberimizin arkasındayız. Bundan sonraki süreci takip edip göreceğiz. Haber yapmaya devam edeceğiz” dedi.661

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248285-gazeteci-sosyal-medyada-haber-paylasti-musa-citil-dava-etti?bia_source=rss
https://twitter.com/muratagirel/status/1423399327993671681
655 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58110514
656 https://kronos34.news/tr/ihrac-yargitay-hakimi-bylock-kullanmami-makaminda-bekir-bozdag-bizzat-istedi-kendisiyle-de-defalarca-yazistik/
657 https://kronos34.news/tr/kronosun-bylock-kullanmami-bekir-bozdag-istedi-haberine-erisim-engeli/
658 https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/08/05/chp-antalya-milletvekili-rafet-zeybek-giristigi-algi-operasyonu-bozulunca-basin-calisanlarinin-uzerine-yurudu
659 https://www.aksam.com.tr/guncel/chpli-vekil-sinirlendi-gazeteciye-saldirdi/haber-1194110
660 https://www.birgun.net/haber/bakan-murat-kurum-birgun-muhabirinin-goruntu-almasini-engelledi-gazeteci-olsan-da-cekim-yapamazsin-354469
661 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248458-cocugunu-istismar-eden-baba-gazeteciden-sikayetci-oldu
653
654

71

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği, nupel.info sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle662 engelledi.663
10 Ağustos 2021
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’in jinnews30.xyz haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.664
● 3N Medya Grubu bünyesindeki TV100’de aralarında sunucu Ahu Özyurt’un da bulunduğu 50 kişi
ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.665
11 Ağustos 2021
● Yeniçağ yazarı ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, sosyal medyada Suriye’de El Nusra saflarında savaşan AKP’nin Kapaklı İlçe Teşkilatı üyesi Emrah Çelik tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Ağırel, kendisine yönelik tehdidi, “Bu ‘klavye yiğidi’ni tanıyın. Bunlar bir ekipmiş İST3 ekibiymiş. Bu arkadaş
orada görevliymiş ve bizzat gelip benimle görüşecekmiş. Profesyonelce tehdit ediyor aklı sıra. Trol sanmayın sonraki tweetlere bakın” sözleriyle duyurdu.666 Suriye’nin Lazkiye kentinde 2. Sahil Tümeni içerisinde
yer alan ve elindeki kesik başla poz vermesiyle gündemde olan AKP’li Çelik, Ağırel’e “Seninle bizzat ben
ilgileneceğim” ifadesiyle tehdit etti.667
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Hayri Demir’in, sosyal medya üzerinden “Kod Adım:
YEŞİL” isimli kullanıcı tarafından ölümle tehdit edilmesiyle ilgili yaptığı suç duyurusunda takipsizlik kararı
verdi. Kararda, “Adli kollukça yapılan tüm araştırmalara rağmen şüpheli sosyal medya kullanıcısının açık
adres ve kimlik bilgilerine ulaşılamadı” denildi. Kararda, Twitter’in ABD merkezli olduğu hatırlatılarak,
“Ülkemiz sınırları içerisinde temsilciliklerinin bulunmadığı, siteyi kuran ve işleten şirketlerin sitelere girilmesi veya üye olunması için kimlik bilgisi veya resmi belge zorunluluğu aramadığı, bu nedenlerle şüphelinin açık adres ve kimlik bilgilerine ulaşmanın mümkün olmadı” denildi. Söz konusu tehdidin ABD yasalarına göre “suç teşkil etmediği” de öne sürülerek kararda, “Soruşturmanın devamı halinde dahi şüpheli medya
kullanıcısının açık adres ve kimlik bilgilerine ulaşılmasının teknik ve hukuki açıdan mümkün olmadı” ifadeleri kullanıldı. Demir’in de aralarında bulunduğu kimi gazeteciler, geçtiğimiz Ekim ayında “Şewbaş
hewal ölüm seni bulacak Jitem” mesajıyla tehdit edilmişti.668
12 Ağustos 2021
● BTK, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla669 ETHA’nın etha21.com haber sitesini erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle670 engelledi.671
● Van Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Hikmet Tunç hakkında Muradiye Belediyesi’ne kayyum atanan o dönemki Kaybakam Harun Yücel’e hakaret ettiği suçlamasıyla sekiz ay 22
gün hapis cezası verdi. Tunç’un, JinNews ve Yeni Yaşam’daki, “Yıkımı yapıp kaybolmuşlar” ve “4 milyon
500 bin TL karşılığında peşkeş çektiği Muradiye Şelalesi kaderine terk edildi” haberleri hükmün gerekçesi
oldu. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Yücel’in, Tunç hakkında “asılsız haber yaptığı” iddiasıyla şikayetçi olması ardından “kamu görevlisine hakaret” suçundan dava açılmıştı. Böylece 24 Ekim 2019
tarihinde yürürlüğe konulan “basit yargılama usulü” ile ilk kez gazeteci için uygulandığı duyuruldu. Uygulama gereği karar öncesinde ifade veremediği vurgulanan Tunç’un avukatı Cüneyt Ergün, çokça tartışmaya
yol açan söz konusu yargılama usulünün yüz yüzelik ilkesini ihlal ettiğini ifade etti.672
● Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam çalışanı İbrahim Karakaş’ın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanmasında tanık beyanı, oluşturduğu haber arşivi ve telefonunun kapalı oluşunu “örgüt üyeliği”
suçlamasının delili olarak değerlendirip, üst sınırdan dokuz yıl dokuz ay hapis cezası kararı verdiği Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.673
https://twitter.com/engelliweb/status/1426559335451316224
https://ifade.org.tr/engelliweb/etha-kizil-bayrak-jinnews-ve-nupel-erisime-engellendi/
https://m.bianet.org/bianet/medya/248496-jin-news-e-32-inci-kez-erisim-engeli
665 https://www.medyakoridoru.com/koridordan/medyakoridoru-ozel-tv100de-buyuk-kiyim-50-calisanin-gorevine-son-verildi-25082/
666 https://twitter.com/muratagirel/status/1425096558484275206
667 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-murat-agirele-olum-tehdidi-1859492
668 https://www.indyturk.com/node/397856/haber/savc%C4%B1l%C4%B1k-gazeteciye-y%C3%B6nelik-%C3%B6l%C3%BCm-seni-bulacak-tehdidine-takipsizlik-verdi-adresi
669 https://twitter.com/engelliweb/status/1426559335451316224
670 https://ifade.org.tr/engelliweb/etha-kizil-bayrak-jinnews-ve-nupel-erisime-engellendi/
671 http://www.etha22.com/haberdetay/ethanin-web-sitesine-erisim-engeli-getirildi-147081
672 https://www.mlsaturkey.com/tr/basit-yargilama-usulu-ile-gorulen-ilk-gazetecilik-davasinda-hapis-cezasi/
673 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-ibrahim-karakasa-9-yil-9-ay-hapis-cezasi-haber-1531481
662
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● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Temmuz 2021 tarihli kararıyla
benzer içerikte olduğu gerekçesiyle iş insanı Fettah Tamince ile ilgili çeşitli 61 haberi daha erişime674 engelledi. 675
13 Ağustos 2021
● JinNews muhabiri Beritan Canözer, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Diyarbakır’daki
evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Canözer, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.676
● Gazeteci Emre Erciş, İstanbul Fatih’te uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu ve Samatya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.677 Erciş’in avukatı Harun Akdere, “Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği;
ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi. 678
17 Ağustos 2021
● Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Kocaeli Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Taştan’ın “Susarak unutturamazsınız” yazısına erişimi “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle engelledi. Taş
ocağının eski ortaklarından olan Ali Alp Arslan’ın Avukatı Halit Çokan’ın şikayetiyle engellenen yazıda,
Körfez’deki taş ocağının usulsüzlük iddiaları yer alıyordu.679
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, EZE İnşaat A.Ş’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı “Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yapım işi” ihalesinin 29 Aralık 2020 tarihinde mahkeme tarafından oybirliğiyle iptal edilmesi ile ilgili haberlere erişimi hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer
içerikte olduğu gerekçesiyle engelledi.680
● İstanbul Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki
“Tutuklu bir iş insanının soruşturma savcısı izindeyken tahliye edilmesi haberleri” içeriğinin “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle silinmesine karar verdi.681
20 Ağustos 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, IPS İletişim Vakfı Başkanı ve Bianet Proje Danışmanı Nadire Mater’in üç yıldır fazladır yenilenmeyen “sürekli basın kartı” için açtığı davada savunma yaptı. İletişim
Başkanlığı’nın savunmasında, Mater’in basın kartının “kendisine tebliğ edilmeden” iptal ettiği açıklandı ve
gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği iddia edildi. Savunmada, “Bu gazetecilik faaliyetinin yürütülmesine engel teşkil etmemektedir. Basın kartı olmaksızın gazetecilik faaliyetini yürüten yüzlerce basın
mensubu olduğu dikkate alındığında, basın kartının gazetecilik yapabilmek için olmazsa olmaz bir unsur
olmadığı ortadadır” denildi. Bunun yanı sıra sürekli basın kartı iptali gerekçesi olarak Mater’in, Özgür Gündem’in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası’nı desteklediği için Mart 2017’de İstanbul 22. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin verdiği bir yıl üç aylık hapis cezasını gösterildi.682
● Adnan Oktar cemaati üyeleri, Mart ayında yayınlanan grup üyeleriyle ilgili Turnike683 kitabı yazarı
OdaTV editörü Hakan Erol’a, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur’a, kitabın editörü ve Cumhuriyet
yazarı Mehmet Ali Güller’e 30.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Hakan Erol, “Oktarcılar Turnike
kitabına bir tazminat davası daha açmış. Bu kez de 30 bin lira istemişler... Gerçekleri davalarla susturmaya
ve beni de bu şekilde yıldırmaya çalışanlara karşı kötü bir haberim var: Çünkü hakikati yazmaya devam
edeceğim” dedi.684 Kitap hakkında daha önce de 50 bin liralık tazminat davası açılmıştı.685
22 Ağustos 2021

https://twitter.com/engelliweb/status/1426240783242366983
https://ifade.org.tr/engelliweb/is-insani-fettah-tamince-ile-ilgili-haberler-2/
https://www.evrensel.net/haber/440199/gazeteci-beritan-canozer-gozaltina-alindi
677 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-emre-ercise-silahli-saldiri,sVx_deanukifuWPauFOUVA
678 https://twitter.com/HarunAkdere/status/1425760690254581761
679 https://www.kocaelihalkgazetesi.com/haber/7624993/haberimize-bir-erisim-engeli-daha
680 https://ifade.org.tr/engelliweb/kocaeli-sehir-hastanesi-tramvay-hatti-yapim-isi-ihalesinin-iptal-edilmesi-ile-ilgili-haberler/
681 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-bir-icerik-silindi/
682 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/249057-nadire-mater-in-basin-kartina-habersiz-iptal
683 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/adnan-oktar-gazeteci-hakan-eroldan-30-bin-lira-istedi-469752h.htm
684 https://twitter.com/erol__hakan/status/1428754927317397511
685 https://www.odatv5.com/medya/oktarcilardan-hakan-erola-bir-dava-daha-208230
674
675
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● BirGün muhabiri İsmail Arı, “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” haberi sonrasında Twitter’dan kendisine terörist denilerek gönderilen bir mesajı alıntılayarak, “Başıma bir şey gelirse tek sorumlusu beni hedef gösteren Bakan Varank’tır” dedi.687 Arı, TÜBİTAK’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı
Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl 7,6 milyon
lira harcadığını haberleştirmişti.688 Haluk Bayraktar, “Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira… 35 teknoloji yarışması, iki yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji
organizasyonu TEKNOFEST’e atılan bu iftiraları Milli Teknoloji Hamlesi’ne gönül verenler için yargıya
taşıyacağım” açıklamasını yaptı.689 Arı, haberle ilgili belgeleri paylaştı ve “Ortada ne bir yalan ne de bir
iftira var. Kamu İhale Bülteni’nde açıklanan ve herkesin ulaşabileceği ihale sonuçları bunlar. ‘Dokunan
yanar’ hesabı ne zaman bir haber yapsak önce trol saldırısı, ardından küfürler, hakaretler yağmaya başlıyor.690 Haberimin arkasındayım. Madem öyle, milyonlarca lirayı kendi vakfınızın bütçesinden harcasaydınız” dedi.691 Arı’nın açıklamasını alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Azıcık namusları olsa, geçen sene tekzip edilmiş yalanı aynen piyasaya sürmezler. TÜBİTAK bu yarışmayı 16 yıldır
düzenliyor. Her bir kuruşunu da yarışmaya katılan gençler için harcıyor. İstediğiniz kadar yırtının, size rağmen o gençlere yatırım yapmaya da devam edecek”692 cevabını verdi.693
● TRT, 22 yıldır şef montajcısı olan KESK Haber-Sen üyesi Deniz Salmanlı’yı sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevinden tazminatsız şekilde ihraç etti. TRT yönetimince açılan disiplin soruşturmasında Salmanlı, 9 Nisan’da açığa alındıktan sonra 9 Ağustos’ta ihraç edildi. Salmanlı’nın üyesi olduğu Haber-Sen’in yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.694 Soruşturmaya gerekçe olan sosyal medya paylaşımlarının TRT Harbiye Binası’nın arşivlerin taşınması, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan TRT Görevde
Yükselme Sınavı’ndaki usulsüzlük iddiaları, milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Barış Atay hakkında olduğu belirtildi.695 Salmanlı, “TRT yönetimi süreç sonuçlanmadan bana önden kanunsuz şekilde ceza
vermiş oldu” dedi.696
686

23 Ağustos 2021
● Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması nedeniyle AKP Sarıyer
İlçe binası önündeki protestoyu takibi sırasında foto muhabiri Ozan Acıdere gözaltına alındı. Acıdere ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldı.697
24 Ağustos 2021
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Artvin’de yaşanan sel felaketi nedeniyle Arhavi Belediyesi
hakkında eleştirel haberleri üzerine Arhavi’nin Sesi’nin belediye basın toplantılarına çağrılmaması üzerine
“Arhavi Belediyesi’nin bu anlayışı açık bir şekilde halkın haber alma ve yayma hakkına yönelik bir saldırıdır. Bu sansürcü anlayışı bir an önce terk etmeye, halkın haber alma ve yayma hakkına saygı göstermeye
çağırıyoruz” açıklamasında bulundu. ÇGD Rize Şube Başkan Yardımcısı Ebru Uzun, bunun halkın haber
alma hakkına saldırı olduğunu belirterek, “Bugün siyasal iktidarın kendisine muhalif gördüğü medyaya uyguladığı sansürcü anlayış, maalesef iktidarın belediyeleri ile devletin birçok kurumu tarafından aynen uygulanmaktadır” dedi. Arhavi’nin Sesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, “Yayınladığımız eleştirel bir haber
sonrası belediye haber alma özgürlüğümüzü kısıtlamıştır. Belediyeye dair haber yayınlamıyor oluşumuzun
kasti olmadığını, Arhavi Belediyesi’nin tarafımıza basın metni yollamama kararından dolayı haberleri yansıtamıyor oluşumuzu siz değerli takipçilerimizin yorumlarına bırakıyoruz” denildi.698
25 Ağustos 2021
● Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Tempo internet sitesi ve aylık dergi sahibi Alev Uzunbaş,
Lens Medya genel yayın yönetmeni Ergin Özkul ve Tempo muhabiri Seyfi Boyraz’ı, “açık ve aleni bir
https://www.birgun.net/haber/tubitak-damadin-vakfina-calisiyor-355938
https://twitter.com/ismailari_/status/1429057405447462918
https://www.birgun.net/haber/tubitak-damadin-vakfina-calisiyor-355938
689 https://mobile.twitter.com/haluk/status/1428988005231042565
690 https://twitter.com/ismailari_/status/1429002545884762118
691 https://twitter.com/ismailari_/status/1429003251685498886
692 https://twitter.com/varank/status/1429042860092018694
693 https://t24.com.tr/haber/bir-gun-muhabiri-ismail-ari-basima-bir-sey-gelirse-tek-sorumlusu-beni-hedef-gosteren-bakan-varank,973668
694 https://www.gercekgundem.com/medya/294448/trtde-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-isten-atilan-22-yillik-calisan-konustu
695 https://www.krttv.com.tr/gundem/trt-de-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-isten-atilan-22-yillik-h90065.html
696 https://www.birgun.net/haber/trt-den-ihrac-edilen-salmanli-mucadelemizi-surdurecegiz-356010
697 https://gazetekarinca.com/2021/08/akp-onundeki-bogazici-eylemine-polis-mudahalesinde-gozaltina-alinanlar-serbest/
698 https://www.olayrize.com/haber/arhavi-belediyesinden-arhavinin-sesi-gazetesine-sansur-78354.html
686
687
688

74

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

şekilde tehdit ettiği” gerekçesiyle şikayetlerinde uzlaşmayı kabul etmemeleri üzerine 14 ay sonra Zonguldak
Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş hakkında dava açılmasına karar verdi. Bektaş, yerel bir televizyonda
katıldığı canlı yayında kendisi hakkında olumsuz haber yapan gazetecilere yönelik “Ya yargı bunun gereğini
yapacak ya da ben! Bunu mu istiyorlar? Adalet gereğini yapmazsa ben gereğini yapacağım. Şimdi bu laflarımı alacaklar, istedikleri gibi çırpıp atacaklar. Yok kardeşim! Bundan sonra Ali Bektaş böyle. Herkese
gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocuğuma, onuruma, şerefime dokunan
insanın onuruna, şerefine dokunurum. Net, tehdit ediyorum. Eğer öyle algılıyorsalar” demişti. Savcılık, iki
ay önce Ali Bektaş’ın uzlaşmak istediğini belirterek gazetecilere uzlaşma teklifinde bulundu. Ancak üç gazeteci de uzlaşmayı kabul etmedi.699
● Van Barosu, Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programını sunan Didem Arslan
Yılmaz hakkında “Kürtçe” konuşan kadını yayından almasından dolayı suç duyurusunda bulundu. Yılmaz
ise, “Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim” dedi.700
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ajansspor yazarı Atilla Türker’in “Oğulcan Çağlayan
mevzusu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Halkbank’a olan kredi borcu ve Nihat Özdemir...” yazısını701 ve konuyla ilgili diğer haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Türker, yazısında, TFF
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Başkanı Celal Candan’ın aynı zamanda Halkbank’ta Kredi, Risk, Tasfiye ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı olduğunu söylediği ve Çaykur Rizespor’la Galatasaray arasındaki Oğulcan Çağlayan dosyasını yorumlamıştı.702
26 Ağustos 2021
● DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, Show TV’de yayınlanan programında
Kürtçe konuşan kadını yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında RTÜK’e şikayette bulundu.
Tüysüz, “Anılan yayın nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 1-b) Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep
farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.”
hükmü uyarınca RTÜK’e gereğinin yapılması için şikayette de bulunduk. Konunun takipçisiyiz” dedi.703
● Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında
gazeteci Derya Okatan hakkında “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan
iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 13 Ekim’de görülecek. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir
ihbar sonucu başlatılan soruşturmada, Okatan’ın o dönem sorumlu yazı işleri müdürü olduğu ETHA’nın
Twitter hesabı ve Facebook sayfasından yapılan haber paylaşımları suçlama konusu yapıldı. Söz konusu
paylaşımlar, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’deki Afrin kentine yönelik başlatılan operasyon sonucu yaşanan gelişmeler ve operasyona dair tepkilere
yer veren haberlerden oluşuyor.704
27 Ağustos 2021
● Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem muhabiri İbrahim Karakaş’ın
“terör örgütü üyesi” suçlamasıyla yargılandığı davada, dokuz yıl dokuz ay hapis cezasına karar verdi. Gerekçeli kararda, “Sanık son olarak terör örgütü iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Özgür Gündem isimli
silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG lehine yayınlar yapan sözde gazetede çalışmakta olduğu” şeklinde ifadeler yer aldı. Dava, itirafçı H.D.’nin, Karakaş’ı 2016 yılında “sınır dışında PKK kampında gördüğü” iddiasıyla açıldı.705
1 Eylül 2021
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında Emniyet
teşkilatı mensuplarıyla ilgili 20 sanıklı organize suç örgütü kurulmasına ilişkin “Zindaşti Davası” ile ilgili

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/gazetecileri-tehdit-eden-akpli-baskana-14-ay-sonra-dava-acildi-6612118/
https://haber.sol.org.tr/haber/didem-arslan-yilmaz-hakkinda-suc-duyurusu-312266
701 https://ajansspor.com/erisim-engeli/580603
702 https://ifade.org.tr/engelliweb/tff-uyusmazlik-cozum-kurulu-baskani-ve-halkbank-hakkindaki-haberler/
703 https://www.urfadasin.com/deva-partisi-urfa-il-baskani-tuysuz-rtuk-e-sikayette-bulundu
704 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-derya-okatana-uc-yil-onceki-sosyal-medya-paylasimlarindan-dava/
705 https://www.evrensel.net/haber/441341/khk-ile-kapatilan-ozgur-gundem-calisani-ibrahim-karakasa-sozde-gazete-cezasi?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication
699
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dönemin şube müdürü Gaffar Demir’in adının geçtiği haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi.706
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’in haber sitesi jinnews34.xyz’e erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.707
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’in haber sitesi jinnews35.xyz’e erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.708Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kızılbayrak’ın haber sitesi kizilbayrak55.net’e erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
engelledi.709
2 Eylül 2021
● Fox TV muhabiri Barış Kaya, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ilgili soru
sormak istediği için AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in basın toplantısına alınmadı. Kaya’nın, Bayraktar’ın
“Dosyamdaki her şey doğru” açıklaması üzerine eski Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in “Dört bakan Yüce Divan’da yargılanmalıydı” sözleriyle ilgili Çelik’e “Bu
açıklamalar nedeniyle muhalefetin ‘soruşturma yeniden açılmalı’ talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yönelteceği açıklandı.710 Fox TV, “Basın Özgürlüğü ilkesi ihlal edildi! Ve bu tam olarak anayasanın
38’inci maddesine aykırı bir durum” tepkisini gösterdi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Fox Haber muhabiri Kaya’nın Çelik’ten geldiği ifade edilen talimatla Parti Genel Merkezi’ndeki toplantıya alınmadığını üzüntüyle öğrendik. Keyfiyeti kınıyor, sansürle asıl saygısızlığın kamuoyuna yapıldığına inanıyoruz” dedi.711
● Haber Alternatif Genel Yayın Yönetmeni Celal Eren Çelik, saldırıya uğradığını duyurdu. Çelik,
“An itibariyle yumruklu saldırıya uğradım. Saldırganı yakalamak için arkasından koşanlara da silah çeken
saldırganlar bir araçla uzaklaşmışlar... Durumum iyi... Yıkmak yok, sadece gerçekleri yazmaya devam edeceğiz...”712 dedi.713
6 Eylül 2021
● Muğla’da Bodrum Milas Sulh Ceza Hakimliği, Temmuz 2007’de Güvercinlik’te yanan orman
arazisine yapıldığı iddia edilen Titanic Deluxe Bodrum Oteli’nin Temmuz 2021’de çıkan orman yangını
sebebiyle tahliye edilmesi ile ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” engelledi.714
7 Eylül 2021
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Selman Keleş’in “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yakalanma kararını yineleyerek, davayı 11 Ocak 2022’ye erteledi.715
8 Eylül 2021
● Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Dindar Karataş’ın haber ve telefon görüşmeleri
nedeniyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada716 yurt dışı çıkış yasağı uygulamasına devam
edilmesine ve savcılık tanığıyla ilgili gelecek duruşmaya zorla getirilmesine hükmetti.717 Dava, 16 Kasım’a
ertelendi.718
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Yavuz Ekinci’nin 2013-2014 yılları arasında sosyal
medya hesabında nevruz kutlaması ve Kobani’ye destek içerikli paylaşımlarıyla “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı dava719 11 Ocak 2022’ye erteledi.720
● İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10 kameramanı Kemal Demir ve kanal
çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi olmaksızın örgüte yardım” suçlamasıyla yargılanmasında yurt dışı
https://ifade.org.tr/engelliweb/zindasti-davasi-ile-ilgili-haberler/
https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
709 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
710710https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/249708-fox-tv-muhabiri-omer-celik-in-basin-toplantisina-alinmadi
711 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fox-tv-muhabiri-akp-sozcusu-celikin-basin-toplantisina-alinmadi-1865700
712 https://twitter.com/yazparov/status/1433425295831285776
713 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-celal-eren-celik-saldiriya-ugradi-1865664
714 https://ifade.org.tr/engelliweb/orman-yangini-sebebiyle-tahliye-edilen-otel-ile-ilgili-haberler/
715 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-selman-kelesin-yargilandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/#:~:text=Kele%C5%9F'in%20avukat%C4%B1%20Bar%C4%B1%C5%9F%20Oflas,11%20Ocak%202022%20olarak%20belirledi.
716 https://www.tiraj.com.tr/haberler/durusmasi-gorulen-gazeteci-karatas-insanlik-sucu-olan-iskenceyi-aciga-cikardigim-bugun-yargilaniyorum
717 https://politikahaber.org/muhabirimiz-karatas-hakkinda-ceza-talebi/
718 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-dindar-karatas-icin-hapis-cezasi-istedi/
719 https://expressioninterrupted.com/tr/yazar-yavuz-ekinci-ilk-durusmasinda-hakim-karsisina-cikti/
720 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-yavuz-ekinciye-acilan-propaganda-davasi-ertelendi/
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çıkış yasağının devam etmesine ve sanık Şükrü Yıldız’ın dinlenmesi talebinden vazgeçilmesine karar verdi.
Dava 28 Ekim’e ertelendi.721
● İstanbul Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Almanya merkezli Can Dündar’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürüttüğü Özgürüz programcısı gazeteci Onur Öncü hakkında “İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı.722 Öncü hakkındaki iddianamede, Özgürüz’ün YouTube kanalında yayınlanan 3 Mayıs 2021 tarihli “Ülkenin başına Hortum Süleyman kesilmek isteyen bir
İçişleri Bakanı var” başlıklı yayın suç delili olarak ileri sürüldü. Ancak söz konusu yayın başlığındaki ifade
ise Öncü’ye değil konuğuna ait olmasına karşın gazeteci aleyhindeki bu davada, basit yargılama usulü yürütülecek. Dolayısıyla Öncü ve avukatları önümüzdeki 15 gün içerisinde savunmalarını yazılı olarak sunduktan sonra Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteciyi sözlü ifadesini alarak dinlemeksizin,
duruşma yapılmaksızın ceza yargılamasında karar alacak.723
9 Eylül 2021
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Zaman’ın yazarları Mümtazer Türköne’nin yurt dışı çıkış yasağının devamına, Şahin Alpay’nın talebi doğrultusunda Hüseyin Gülerce’ye tanıklık daveti yapılmasına ve Ali Bulaç’ın dijital materyallerinin imajı alındıktan sonra iadesine ile AİHM
kararının tercümesinin istenmesine karar verdi.724 Dava, 11 Ocak 2022’ye ertelendi.725
● İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Die Welt eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in 20 Şubat
2019’da paylaştığı tweetle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava,726 30 Kasım’a
erteledi.727
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet
Şık’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ile ilgili iddiaları gündeme getirdiği
yedi tweet mesajına erişim engellemesi yapıldığını anlattığı içeriklere728 de erişimi, “kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle” engelledi.729
10 Eylül 2021
● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TELE1’de
gazeteci Zeynel Lüle’nin programına konuk olduğu YouTube kaydını ve ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.730 Programda Başarır, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan 31 Aralık 2020’de şimdiki Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan ile mesajlaşıp mesajlaşılmadığı
soruyordu.731
11 Eylül 2021
● Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen
“Dondurma Şenliği”nde, yerel basın mensuplarını işaret ederek, “Samsun’un duygu dünyası akıl dünyası
olarak en alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar” ifadesini kullandı.732 Bunun
üzerine ÇGD Samsun İl Temsilcisi Mehmet Nebil Özer ise, “Bize aba altından sopa göstermeyin. Biz mikrop ifadesine alınmayız ve görevimizi yapmaya halkı bilgilendirmeye yine devam ederiz. Hatta sizin haberlerinizi de yapmaya yine devam ederiz. Samsun yerel basın emekçilerini yanınıza alarak özür dilemelisiniz”
tepkisini gösterdi.733
13 Eylül 2021

https://www.mlsaturkey.com/tr/tv10-calisanlari-kemal-demir-ve-kemal-karagozun-durusmasi-ekime-ertelendi/
https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-onur-oncuye-soyluya-hakaret-davasi
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-onur-oncuye-soyluya-hakaret-davasi/
724 https://t24.com.tr/haber/zaman-gazetesi-yazarlari-yeniden-yargilaniyor-ikinci-durusma-basladi,977752
725 https://www.mlsaturkey.com/tr/zaman-gazetesi-yazarlarinin-yeniden-yargilandigi-dava-ertelendi/
726 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-deniz-yucelin-kamu-gorevlisine-alenen-hakaret-suclamasiyla-yargilan-25361/
727 https://www.mlsaturkey.com/tr/deniz-yucelin-savciya-hakaret-ile-suclandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/
728 https://ifade.org.tr/engelliweb/ahmet-sikin-cumhurbaskaninin-eski-avukati-hakkindaki-tweetleri/
729 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-8/
730 https://twitter.com/engelliweb/status/1438197457226244100?
731 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-insani-sezgin-baran-korkmaz-ile-donemin-cumhuriyet-bassavcisinin-mesajlastigi-iddialari/
732 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-samsun-buyuksehir-belediye-baskani-gazeteciler-icin-mikrop-dedi-cgd-ozur-dile-cagrisi-yapti-1868039
733https://ankahaber.net/haber/detay/samsun_buyuksehir_belediye_baskani_akpli_mustafa_demir_gazeteciler_icin_mikrop%E2%80%9D_dedi_cgd_ozur_dile_cagrisi_yapti_53735
721
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● Ankara’da, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Tunahan Turhan, ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) yönelik soruşturmada 10 Eylül’de gözaltına alınması734 sonrasında nöbetçi
sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.735
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldırdığı anımsatılarak Sabri Çelebi hakkında Cumhuriyet’te yayımlanan “Gezi eylemlerinde göstericilere palayla saldıran
Sabri Çelebi’ye fuhuş operasyonu” haberine erişimi engelledi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği 10 Şubat’ta,
Çelebi hakkında halktv.com.tr’de yayınlanan “Gezi’nin palalı saldırganı Dubai’de” haberini de erişime engellemişti.736 Bu haberlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Sabri Çelebi’nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışması aktarılmıştı.737
14 Eylül 2021
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’nün, o dönemki İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek hakkındaki Twitter paylaşımı nedeniyle “terörle
mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçundan yargılandığı dava738 27 Ocak 2022’ye erteledi.739
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savcılıkça gazeteci Roza Metina hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep edildi. Dava 12 Ekim’e ertelendi.740
15 Eylül 2021
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savcılık makamı, ETHA muhabiri çevirmen Meşale Tolu’nun terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından beraat kararı
yönünde mütalaa sundu. Tolu’nun avukatı Keleş Öztürk, mütalaadaki beraat talebine katıldığını belirtti.741
Dava, 24 Aralık’a ertelendi.742
16 Eylül 2021
● MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, HalkTV’de Ayşenur Aslan’ı “Hiçbir fikir sahibi
olmadığı konuyla ilgili ahkam kesen bu hanımefendi artık baydı!” açıklamasıyla hedef aldı. Özdemir, “Türkiye’de medya alanında tarafgirliğin en alasını yapanlara baktığınızda sol görüşe sahip sözde basın kuruluşlarının birbirini nasıl kaydırdığını görürsünüz. Halk TV’de Ayşenur Aslan, Türkgün’e verilen ‘Yılın Gazetesi Ödülü’nü garipsemiş, diline dolamış. Türkgün Gazetesi de zaten bunlar için var! Türk Milleti’nin sesi,
Türklüğe hasım çevrelerin hasmı” dedi.743
● Bolu Mudurnu Sulh Ceza Mahkemesi, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Mehmet
Ağar’la Altınbaş ailesi arasındaki ilişkiyi kamuoyu gündemine taşıması ardından 17 Mayıs 2021'de ciddigazete.com’da “Peker’in anlattığı Altınbaş ailesi kimdir?” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” engelledi.744 Mahkeme, haberde ismi hiç geçmeyen Sofu Altınbaş isimli şahsın talebi üzerine haber
içeriğine engelleme kararı aldı.745
20 Eylül 2021
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Durket Süren’in “örgüte bilerek isteyerek yardım” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün bir yıldan uzun süredir hazırlamadığı dijital materyal inceleme raporunu beklemeye devam etme
kararı verdi.746 Dava 13 Aralık’a ertelendi.747
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Sadık Topaloğlu ve gazeteci Sadiye Eser’in
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandıkları davada, yurt dışı çıkış yasaklamalarına devam edilmesine hükmetti.748 Dava 18 Kasım’a ertelendi.749
https://www.evrensel.net/haber/442795/gozaltindaki-espliler-serbest-birakildi
https://twitter.com/ExInt24/status/1438073392872235010?s=08
https://ifade.org.tr/engelliweb/gezinin-palali-saldirgani-ile-ilgili-haberler/
737https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gezinin-palalisi-sabri-celebi-hakkindaki-haberlere-erisim-engeli-1868870
738 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-buse-sogutlu-hakkinda-twitterda-hakim-akin-gurleki-elestirdigi-ger-25415/
739 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-buse-sogutlunun-cezalandirilmasini-talep-etti/
740 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-roza-metinanin-15-yila-kadar-hapsini-istedi/
741 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-mesale-tolunun-beraatini-istedi/
742 https://www.evrensel.net/haber/442835/gazeteci-mesale-tolu-hakkinda-beraat-talebi
743 https://www.turkgun.com/mhpli-ozdemirden-sol-goruse-sahip-sozde-basin-kuruluslarina-tepki-haber-162111
744 https://ifade.org.tr/engelliweb/altinbas-universitesinin-kuruculari-hakkindaki-haberler/
745 https://www.ciddigazete.com/genel/altinbaslar-haberine-yayin-yasagi-h36793.html
746 https://politikahaber.org/gazeteci-durket-surenin-durusmasi-ertelendi/
747 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-davasi-ertelendi/
748 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/147176
749 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglunun-yargilandigi-dava-ertelendi/
734
735
736
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● Gazeteci Canan Coşkun, İstanbul Esenyurt Polis Merkezi’nde polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Birol Yıldırım’ın ölümüne ilişkin davayı takibi sırasında, bir polis tarafından tehdit
edildiğini söyledi. Coşkun, “Koridorda salondan çıkarılan polisler tweetlerimi birbirlerine gösteriyordu. Polislerden biri ‘İnşallah sizin de başınıza gelir’ diyerek beni tehdit etti. Hakime tehdit edildiğimizi söylediğimde ‘Savcılığa bildirin’ dedi” ifadelerini kullandı. Coşkun, “Hakimden fayda yok. Müştekiler ayakta,
polisler oturuyor. Kapıdaki polisler zaten Birol Yıldırım’ı öldüren meslektaşlarıyla dayanışmaya gelmiş.750
Duruşma başından itibaren davayı dayanışmaya gelen polisler ve sanık avukatlarının yürüttüğünü rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu tweetleri hakime şikayet ettiler. Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olduğunu söyleyen kişi biraz önce bir gazeteciyi yaka paça salondan attı.751 Sanık avukatları, buradan bilgi verdiğim için
hakime tweetlerimi göstererek bir kez daha şikayet etti. Hakim, tweetlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi”752 paylaşımlarını yaptı.753
21 Eylül 2021
● Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Zaman, Cihan Haber Ajansı, Antalya gazetesi ile Bizim Antalya gazetesi eski çalışanları Ömer Özdemir, Cihat Ünal ve Osman Yakut’a örgüt üyeliğinden altı yıl üç ay, Serhat Şeftali’ye altı yıl 10 ay hapis cezası verdi.754 Bizim Antalya gazetesi ortaklarından Olgun Matur ise örgüte yardım suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Sıtkı Soydal,
Onur Fazıl Soydal, Eda Akıllı, Ali Orhan, Hasan Yavaşlar, Özkan Mayda, Kenan Baş ve Adem Akyürek
beraatına karar verdi.755
22 Eylül 2021
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat imtiyaz sahibi Ramazan
Ölçen’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanmasında Belçika’da ikamet etmesi nedeniyle savunmasının istinabe yoluyla alınması için Adalet Bakanlığı’ yazı yazılmasına karar verdi. Dava 2 Şubat 2022’ye
ertelendi.756
● Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Yelda Çiçek Özbek hakkında yargılanmasında
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla beş ay hapis cezasına
hükmetti .757 Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.758
23 Eylül 2021
● Gazeteci Süleyman Gençel, “Yine gözaltına alınıyorum. Evden. Konu belli değil. Bakalım” mesajıyla İzmir’de gözaltına alındığını duyurdu. Savcılıkça tutuklanması talep edilmesine karşın Gençel, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Gençel’in, 14 Eylül’de, Twitter’da yaptığı “Nükhet Hotar konusunda
AYM’ye başvuruyu yaptık. Hukuki süreci bitirip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz. Oradaki
adil yargı sonucu şimdiden belli. Kadının patronunun bir sözü vardır. ‘İnlerine kadar gireceğiz’. Ben ekleme
yapayım. Her yerine gireceğiz” paylaşımı nedeniyle göz altına alındığı öğrenildi. Gençel’in 2013 yılında
İzmir’de uğradığı saldırıyı, dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı, şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ın azmettirdiği iddia edilmişti. Gençel, suç örgütü lideri olarak tanınmış ve halen Arjantin’de cezaevinde olan Serkan Kurtuluş’un “Gazeteci Süleyman Gençel’i bombalayıp suçu radikal bir örgüte
atacaklardı” iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.759
● İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Cengiz Çandar ile aktivist Kemal Işıktaş’ın “suçu
ve suçluyu övmek” suçlamasıyla yargılandıkları davada, İsveç’te yaşayan ancak hakkında yakalama kararı
verdiği Çandar’ın savunmasıyla ilgili istinabe evrakının dosyaya eklenmesine karar verdi.760 Dava, 8 Şubat
2022’ye ertelendi.761 Çandar, Gezi Parkı protestosunda “Kırmızı fularlı kız” olarak tanındıktan sonra

https://twitter.com/canancoskun/statuses/1439881517161979906
https://twitter.com/canancoskun/status/1439889136467550211?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/canancoskun/status/1439893138957651976
753 https://t24.com.tr/haber/esenyurt-polis-merkezi-nde-olen-birol-yildirim-in-davasini-takip-eden-gazeteci-canan-coskun-polislerden-biri-insallah-sizin-de-basiniza-gelir-diyerek-tehdit-etti,980096
754 https://www.evrensel.net/haber/443191/cihan-haber-ajansi-ve-zaman-gazetesi-davasi-goruldu-5-gazeteciye-hapis-cezasi
755 https://www.mlsaturkey.com/tr/antalya-feto-pdy-medya-yapilanmasi-davasi-karara-baglandi/
756 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-olcenin-davasi-ertelendi/
757 https://www.evrensel.net/haber/443347/gazeteci-yelda-ciceke-1-yil-8-ay-hapis-cezasi-verildi
758 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-yelda-cicek-2911-sayili-kanuna-muhalefetten-5-ay-hapis-cezasina-carptirildi/
759 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazeteci-suleyman-gencel-gozaltina-alindi-1871168
760 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-cengiz-candara-acilan-davanin-ucuncu-durusmasi-goruldu-25549/
761 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cengiz-candarin-sosyal-medya-paylasimindan-yargilandigi-dava-ertelendi/
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Suriye’de PYD-YPG bünyesine katıldığında IŞİD saldırısında ölen Ayşe Deniz Karacagil hakkındaki paylaşımı nedeniyle suçlanıyor.762
● İstanbul Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Çiğdem Toker’in Sözcü’de yayımlanan “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” yazısı gerekçesiyle Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın
açtığı 80.000 liralık manevi tazminat davasında tanık ifadesine başvurulmasına karar verdi.763 Dava 1 Şubat
2022’ye ertelendi.764
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Sarıyer’de terör gerekçeli operasyon sırasında 25 yaşındaki
Dilek Doğan’ın ölümüne yol açan polisler ile ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi.765
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş’ün, Alzheimer
teşhisi konan babasına “sağlıklı” raporu aldıktan sonra babasına ait evi kendi üzerine geçirdiği iddiaları ve
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Eyüp Gümüş hakkındaki şikayetlere soruşturma izni vermemesi ile ilgili
haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.766
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’ın haber sitesi jinnews36.xyz’e erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.767
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’ın haber sitesi jinnews37.xyz’e erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.768
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, Umut Gazetesi’nin haber sitesi umutgazetesi34.org’a erişimi
“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 769
24 Eylül 2021
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) arazisine
yapılacak inşaatın ihalesini Bilal Erdoğan’ın arkadaşına 280 milyon lira bedelle verdiği iddiasıyla ilgili haberlerin 11 Ağustos 2020’de erişime engellenmesiyle ilgili haberlere 2 Eylül 2020’de engelleme getirilmesi
ile ilgili haberlerin de 31 Aralık 2020’de engellenmesi ile ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” 770
gerekçesiyle771 engelledi.772
● Batman Gercüş Sulh Ceza Hakimliği, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın’ın ilçedeki
parke taşı ihalesini, 2002’de boru hattından kaçak petrol çektikleri iddiasıyla birlikte yargılandığı cezaevi
arkadaşının oğluna verdiği iddialarıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.773
● Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik’in kaçak elektrik, babasının
kaçak su kullandığı iddiası ve kardeşinin de kaçak kazı yaptığı iddiası ile ilgili haberlere erişimi “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.774
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA haber sitesi etha23.com’a erişimi “Milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.775
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, MA’nın haber sitesi mezopotamyaajansi36.com’a erişimi
“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.776
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’in haber sitesi jinnews38.xyz’e erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.777
26 Eylül 2021

https://www.birgun.net/haber/gazeteci-cengiz-candar-hakkinda-yakalama-karari-331026
https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-cigdem-tokerin-davasi-ertelendi-25548/
https://www.mlsaturkey.com/tr/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasinin-goruldugu-mahkeme-degisti/
765 https://ifade.org.tr/engelliweb/dilek-doganin-polis-kursunuyla-oldurulmesi-ile-ilgili-haberler/
766 https://ifade.org.tr/engelliweb/eski-saglik-bakanligi-mustesari-ile-ilgili-haberler/
767 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
768 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
769 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
770 https://www.gercekgundem.com/guncel/301377/bilal-erdoganla-ilgili-erisim-engeline-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-getirildi
771 https://twitter.com/engelliweb/status/1441470038385565696
772 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-arkadasinin-ihale-almasi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-silinmesi/
773 https://ifade.org.tr/engelliweb/gercus-belediye-baskani-ile-ilgili-haberler/
774 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-mersin-il-baskani-ile-ilgili-haberler/
775 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
776 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
777 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-kizil-bayrak-umut-gazetesi-etkin-haber-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/
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● Ankara’da aşı karşıtlarınca düzenlenen “Büyük Uyanış Başkent” mitinginde, aşı karşıtları, başta
Kanal D muhabiri ve kameramanı olmak üzere bütün basın mensuplarını “Dışarı” sloganıyla hedef aldı.
Kanal D muhabiri Oğuz Şahin ve kameraman Bayram Şahin miting alanından uzaklaşırken, aşı karşıtları
alanda gördüğü bütün kameramanlara, “Dışarı” sloganlarıyla uzaklaştırmaya devam etti.778
● Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla, kimliği belirsiz kişiler tarafından aranarak, tehdit edildiğini ve ardından evinin önünde havaya ateş edildiğini söyledi. Yayla, “Önce mesaj attılar. Daha sonra WhatsApp üzerinden aradılar. Aradıklarında 'Eleştiriniz nedir?’ diye sordum ama kendilerini hakaret ve tehdit
için hazırlamışlardı. Haberlere son vermemizi istediler. Sonrasında tehdit yağdırmaya başladılar. ‘Kulaklarını kesip seni öldüreceğiz, leşini de sokağa atacağız. Gazeteyi kapat, sıradan bir iş yap, otur oturduğun
yerde’ diye tehdit ettiler” dedi. Tehdidin ardından beş el silah sesi duyulması üzerine balkona çıktığını belirten Yayla, “Kimseyi görmedim. Sabah komşularım iki kişinin evimin önünde havaya ateş açtığını ve
siyah bir araca binip kaçtıklarını söylediler” dedi.779
27 Eylül 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya780 hakkında Twitter’da yaptığı paylaşımlarla “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına hükmetti.781 Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Kaya, IŞİD’in 2014 yılında saldırısı üzerine
“Kobane’de yalnızca Kürtler değil, orada yaşayan bütün halklar direniyor. Demokrat Araplar da direniyor,
şehitler verdiler maalesef” tweetini paylaşmış ve hakkında dava açılmıştı.782
● Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet’e 74, Birgün’e 22 ve Sözcü’ye ise üç günlük resmi ilan
cezası verdi.783 Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, cezaya ilişkin “BİK’i rekora koşturan haberler ise tüm Türkiye’nin bildiği meşhur olayla ilgili! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye izinsiz olarak yaptığı çardak, şömine vakası”
dedi.784
● BİK, Sözcü’ye, Saygı Öztürk’ün AKP’li Ali Ayvazoğlu’nun kamudaki yükselişiyle ilgili yazıları
nedeniyle resmi ilan ve reklamların dört gün süreyle kesilmesi cezası verdi. BİK’in, iki mahkemenin Öztürk’ün yazılarını, “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek davayı reddetmesine rağmen ceza uyguladığı açıklandı. Ayvazoğlu’nun eşi Bahar Ayvazoğlu, “kişilik haklarına saldırıda” bulunulduğunu iddia
edip 100 bin lira tazminat isteğiyle başvurduğu Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ret kararı vermişti.
Kararda Ayvazoğlu’nun eşi ile ilgili ileri sürülen iddiaların görünürdeki gerçekliğe uygun olduğu, davacının
eşi ile iş ortamında tanışarak evlenmelerinin habere konu edilmesinin kişilik haklarını zedelemeyeceği, davacının milletvekili olması hasebiyle kamuya mal olmuş bir kişi olduğu, yayının güncellik değeri taşıdığı
ve kişinin toplum içindeki yeri, statüsü ve tanınmışlık durumuna göre yapılan eleştirilerin de o denli yoğun
ve gerektiğinde ağır olabileceğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu sefer AKP’li vekilin avukatları
Trabzon Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’ne itirazda bulunmuştu. Dosya üzerinden karar veren
mahkeme, yazıların “basın özgürlüğü” kapsamında olduğunu bildirerek, bir kez daha “red” kararı vermişti.
Mahkeme gerekçe olarak, “Dava konusu haberde davacının milletvekili olmadan önceki yardımcısının, milletvekili seçildikten sonra üst görevlere atandığı, sınavsız bir şekilde memur olduğu, davacının eşinin belediyede işçi kadrosunda işe başladığı, daha sonra davacı ile evlendiği, davacının eşinin daha sonra üst görevlere atandığı belirtilmiş ve konu ile ilgili çeşitli detaylara yer verilmiştir. Haber içeriğinde doğrudan davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde bir ifade yer almamakla birlikte genel olarak davacının yardımcısı
ile eşinin usulsüz şekilde çeşitli görevlere atandığı ima edilmiştir” denilmişti.785
28 Eylül 2021
● Edirne’de mülteci hareketliliğini haberleştirmek için bölgeye giden RTL muhabiri Olaf Koens ile
kameraman Pepijn Nagtzaam, “askeri yasak bölgeye girdikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gazeteciler,

https://www.gercekgundem.com/medya/301621/asi-karsitlari-buyuk-uyanis-baskent-mitinginde-kanal-d-ekibini-boyle-yuhaladi
https://www.evrensel.net/haber/443626/jiyan-haber-gazetesi-imtiyaz-sahibi-idris-yayla-olumle-tehdit-edildi
780 https://yesilgazete.org/hukukcu-yazar-nurcan-kayaya-bir-yil-uc-ay-hapis-cezasi/
781 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/250912-yazar-nurcan-kaya-ya-1-yil-3-ay-hapis-cezasi
782 https://www.mlsaturkey.com/tr/nurcan-kayaya-kobane-tweeti-nedeniyle-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
783 https://www.evrensel.net/haber/443751/bikten-cumhuriyet-sozcu-ve-birgune-ceza-rtukten-halk-tv-tele1-fox-ve-krtye-ceza
784 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhuriyete-74-gunluk-resmi-ilan-cezasi-1872111
785 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yargi-kusur-bulamadi-basin-ilan-ceza-kesti-6672154/
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ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Avukat Erselan Aktan, Koens ve Nagtzaam’ın gözaltına alındıkları noktada herhangi bir uyarı veya bilgilendirme tabelasının olmadığını ancak gazetecilerin aracına ve
ekipmanına geçici süreyle el konulduğunu paylaştı.786
● BİK, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın “Basın tarihine kara leke; Cumhuriyet’e 74 günlük resmi ilan cezası” yazısı üzerine “Mahkeme kararıyla kesinleşen 35 günlük müeyyidenin 23 günlük kısmının 2021 Eylül ayında, 12 günlük kısmının ise 2021 Ekim ayında uygulanacağı gazeteye
bildirilmiştir” açıklaması yaptı. BİK’in açıklamasında, “Cumhuriyet’in yaptığı bir haberin içeriğinin gerçeklere uymadığı ve yalan olduğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada ortaya konulmuş olmasına rağmen söz konusu gazetenin aynı yalan haberini defalarca yayınlaması hukuka
aykırı olup birçok mahkeme kararı ile bu konuya dair tesis edilen resmi ilan kesme müeyyidesi hukuka
uygun bulunmuştur. Bu köşe yazısıyla ilgili Kurumumuz her türlü hukuki yola başvuracaktır” denildi.787
● İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi
Avukat Ömer Faruk Akbulut’un birçok AKP’li belediye ile kamu kurumundan ihale aldığının iddia edildiği
haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.788 Haberde, AKP’li TÜGVA Yöneticisi
Ömer Faruk Akbulut’un şirketinin kamudan son yedi yılda tam 260 ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam
bedelinin ise 366 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyordu.789
29 Eylül 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcılık makamı mütalaasıyla JinNews muhabiri Nurcan Yalçın’ın 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Dava 22 Kasım’a ertelendi.790 Savcı mütalaasında Yalçın’ın örgütün amacını ve yöntemlerini meşru gösterecek şekilde “zincirleme şeklinde örgüt propagandası yapmak” suçunu işlediği ileri sürdü. Ayrıca Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, VPN ile eriştikleri JinNews sitesinde PKK ve KCK’yi övücü
ve destekleyici haberler yapıldığını belirttiği notu mahkemeye sunuldu.791
● TGS, Halk TV’de yeterli üye sayısına ulaşarak toplu sözleşme yetkisi kazandı ancak kanal yönetimi görüşme masasına oturmadı.792 Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu’nun sendika ile masaya oturmak istemediği iddia edildi. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise, “Benim bir şey söylemem mümkün değil. Muhatap ben değilim, işveren muhataptır” dedi.793 TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bu süreçte, her zaman diyalogdan yana olan Sendikamız Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’ndan defaatle randevu talebinde
bulunmuştur. Görüşme taleplerimize olumlu yanıt verilmemiştir. Halk TV patronunun, ‘Sendika’nın, Halk
TV’yi karıştıracağı, Sendika ile toplu sözleşme masasına oturmayacağı’ yönündeki söylem ve yaklaşımı
nedeniyle maalesef hala bir çözüm geliştirilememiştir” açıklaması yaptı.794
● Cumhuriyet, “işin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler” gerekçesiyle yedi gazetecinin işine son verdi. Kübra Köklü, Esra Alus, Altan Yağcı, İlker Güneş Doğan, Dilek Kılıç işten çıkarıldı.795
Köklü, “Cumhuriyet’te işçi kıyımı başladı. Bugün işime son verildi. Gerekçe yok” değerlendirmesinde bulundu.796 Alus ise, “2017 Ocak ayından bu yana çalıştığım Cumhuriyet’ten ekonomik nedenlerle çıkarıldım.
Son iki gündür manşette haberimin olması gururunu yaşıyorum” mesajını paylaştı.797
30 Eylül 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün’ün spor editörü Eren Tutel hakkında, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla açılan davada, Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman
Akyüz ve kızı Elif Akyüz’ün suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma taleplerini kabul ederek,
1 Şubat 2022’ye erteledi. İki aydan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Tutel savunmasında, haberleri kamuoyunu aydınlatmak için yaptığını ve Abdurrahman ve Elif Akyüz’e hakaret etmediğini belirtti.
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/250979-hollandali-iki-gazeteci-edirne-de-gozaltina-alindi
https://www.haberturk.com/basin-ilan-kurumundan-cumhuriyet-gazetesi-aciklamasi-3204693
https://ifade.org.tr/engelliweb/akpli-ibb-meclis-uyesinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler/
789 https://www.gercekgundem.com/guncel/302400/akpli-ibb-meclis-uyesi-ihale-avcisi-baslik-habere-erisim-engeli
790 https://www.evrensel.net/haber/443831/gazeteci-nurcan-yalcinin-20-yila-kadar-hapsi-isteniyor
791 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-nurcan-yalcin-icin-hapis-cezasi-istedi/
792 https://www.medyakoridoru.com/amp/koridordan/yayinciligini-hak-ve-ozgurlukler-uzerine-kuran-halk-tv-sendikaya-karsi-cikt-25601/?__twitter_impression=true
793 https://www.gazeteduvar.com.tr/halk-tvde-sendikaya-izin-yok-iddiasi-haber-1536719
794 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/tgs-haberimizi-dogruladi-halk-tvdeki-sendika-kriziyle-ilgili-aciklama-yapti-25628/
795 https://www.medyatava.com/haber/cumhuriyet-gazetesinde-deprem-tecrubeli-muhabirlerin-isine-son-verildi_225913
796 https://bianet.org/bianet/medya/251151-cumhuriyet-te-7-gazeteci-isten-cikartildi
797 https://www.haber7.com/medya/haber/3146006-cumhuriyet-gazetesinde-7-calisan-gerekce-gosterilmeden-isten-cikarildi
786
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Tutel, “Ayrıca iddianamede yer aldığı gibi Elif Akyüz’ü 2011’deki şampiyonluğu için, ‘hakemlere Rolex
saat ve bir miktar para’ vermekle itham etmedim. Bu Milliyet’e ait bir haberdi” dedi. Tutel, Elif Akyüz’ün
şampiyonlukları hakkında yaptığı haberlere ilişkin belgelerin Uluslararası Wushu Federasyonu’nun (IWUF)
turnuva sonuçlarına dayandığını söyledi. Tutel, son olarak, “İddianamede Abdurrahman Akyüz’ün federasyonun icraatları için ‘doğrudan ve tek muhatap olarak gösterildiği’ ifadesi kullanıldı. Akyüz, TWF’nin Başkanvekilidir ve Başkan Mehmet Zeki Akıncı’nın ardından federasyonun ikinci ismidir. Sporculardan aldığımız beyanlarda kendilerine baskı uygulayan ismin Akyüz olduğunu ve federasyonda istediği kararları
aldığını belirttiler” dedi.798
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 2017’de Nevruz kutlamalarında üniversite öğrencisi Kemal
Kurkut’un öldürülme anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök’ün “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada, savcının dava dosyasında yer almayan
fotoğraflar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.
Mahkeme, Gök’ün 2015’te yargılanıp beraat ettiği dosyasının incelenmek üzere Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi’nden istenmesine karar vererek, 20 Ocak 2022’ye erteledi.799
5 Ekim 2021
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ruken Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında dijital materyalleriyle ilgili İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu’ndan halen rapor gelmemesi üzerine800 davayı 12 Ocak 2022’ye erteledi.801
● İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP’li
üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi’nin yedi yıllık
dönemde kamudan aldığı 260 ihaleye yönelik haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.
● Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran, Ankara’da sokak röportajı yaptığı sırada kendisine polis
müdahalesinde bulunulduğunu ve izinsiz şekilde fotoğrafının çekildiğini iddia etti. Taşkıran, “Yaklaşık altı
aydır sokak röportajı yapıyorum. Bugün ilk kez GBT yapıldı ve tam üç kez belirli aralıklarla yapıldı. Halka
sorduğumuz sorular not alındı ve amirlere iletildi. ‘Yasak’ demeseler de sokak röportajlarına artık izin verilmeyeceğini ima eder şeklinde konuştular” mesajını paylaştı. Taşkıran, “İzinsiz fotoğrafımı çektiklerini
ise yanımdaki memurun telefonundan akan WhatsApp konuşmasında fotoğrafımı görünce anladım ve bunun
doğru olmadığını ifade ettiğimde Fox Haber muhabirlerinden başlayarak izinsiz çektikleri fotoğrafları göstermeye başladılar. Yani tüm medya mensuplarının izinsiz fotoğrafını çekmişler. Ayrıca artık sokak röportajı yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği basın kartının olması gerektiğini ifade ettiler. Bu uygulamanın yeni bir emir olduğunu söylediler” dedi.802
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Bianet’in Met-Gün İnşaat Şirketi’nin talebiyle “İBB kredisinin
haczedilmesi” olayına ilişkin haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.803 Haberler, Gerçek
Gündem, KRT ve SoL Haber’de yayımlanmıştı.804
6 Ekim 2021
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’ı Adana ve Hatay’da 2014’te MİT
TIR’larının durdurulmasına dair yaptığı haberlerle, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk maksadıyla temin etmek” ve “örgüte yardım etmek” iddialarıyla yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahil olma talebini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Kevser Güner’in, suçtan zarar
görme ihtimalleri bulunduğu görüşü haklı bulundu.805 Dava, 29 Aralık’a erteledi.806
● Dokuzsekiz Haber Editörü Fatoş Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerince yapılan eylemleri
takibi sırasında polis tarafından darp edildiğini iddia etti.807 Erdoğan’ın polislere yönelttiği “Hangi hakla bir
https://www.birgun.net/haber/editorumuz-eren-tutel-in-yargilanmasina-baslandi-haberleri-kamu-yarari-icin-yaptim-360499
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-abdurrahman-goke-dosyada-yer-almayan-fotograflar-icin-suc-duyurusu-haber-1536940
https://www.tiraj.com.tr/haberler/gazeteci-demirin-durusmasi-ertelendi
801 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-durusmasi-yine-ertelendi/
802 https://medyascope.tv/2021/10/05/gazeteci-busra-taskiranin-sokak-roportaji-bekciler-ve-polisler-tarafindan-engellendi-avukat-gokhan-kucuk-sokak-roportajiasla-yasaklanamaz/
803 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-hacizci-sirkete-odul-gibi-ihale-baslikli-haberine-erisim-engeli-361029
804 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/251312-bianet-in-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli
805 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-can-dundarin-yargilandigi-mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasina-mudahil-oldu/2384496
806 https://www.gercekgundem.com/guncel/304108/gazeteci-can-dundarin-davasi-ertelendi
807 https://ilerihaber.org/icerik/haber-takibi-yapan-gazeteci-fatos-erdogan-polisler-tarafindan-darbedildi-131070.html
798
799
800
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gazeteciye bu şekilde davranıyorsunuz” sorusuna, polis, “Biz gözaltı yaparken alanın içindeydin” yanıtı
verdiği belirtildi.808
7 Ekim 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Yobazın Tehdidi” köşe yazısında Yalova Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e “hakaret ettiği” iddiasıyla gazeteci - yazar Yılmaz
Özdil hakkında “basın-yayın yoluyla hakaret” suçlamasıyla dava açtı.809 Sifil’in avukatınca verilen şikayet
dilekçesinde, Yılmaz Özdil’in 13 Aralık 2020’de bir televizyon programında yağmur duası hakkında aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandığını öne sürdü. Dilekçede, Özdil’in 19 Aralık 2020’de Sözcü’de kaleme
aldığı söz konusu yazısındaki ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğü ile alakası bulunmadığı iddia edildi.
Mahkeme, Ebubekir Sifil’in bir sonraki duruşmada hazır bulunması talebiyle davayı Şubat 2022’ye erteledi.810
8 Ekim 2021
● İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle 6 Ekim’de okulda
gözaltına alınan yedi öğrenciden ikisinin tutuklanmasının Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin şikayetiyle yapılmasına ilişkin habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.811
● T24 yazarı Hasan Cemal, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma
nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade vermeye çağrıldı.
Cemal, yapmış olduğu iki adet retweet paylaşımı için, “benim paylaştığım tweetimde Cumhurbaşkanı’na
hakaret söz konusu değildir, hakaret kastı da yoktur. Üçü de ifade özgürlüğü kapsamında yer alır” dedi.812
9 Ekim 2021
● Demirören Medya Grubu, Doğan Medya Grubu’nu satın alırken kullandığı kredilerin yapılandırılmasıyla birlikte toplam tutarın faiz hariç iki milyar dolara çıktığı yönündeki Reuters Haber Ajansı’nın
haberi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.813 Açıklamada, “Demirören Şirketler Grubu’nun ticari faaliyetleri ile ilgili algı çalışması yapan Reuters Haber Ajansı basın meslek ilkelerine uymaya davet edildi ve
iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Reuters’a ‘Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar'
olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz” denildi.814
10 Ekim 2021
● ANKA Haber Ajansı muhabiri Tamer Arda Erşin, 10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği Ankara Garı terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili anma etkinliğini takibi sırasında bir polis tarafından
“Seni dört parçaya bölerim” sözleriyle tehdit edildiğini duyurdu.815 Erşin, “Ulus metro çıkışında anma alanına girmek isteyenlere polis müdahale etti. Müdahaleyi görüntülerken basın mensupları da itilerek uzaklaştırıldı. Anma alanına girmek için Ankara Tren Garı önüne giderken, Opera Köprüsü’nün altında sivil bir
polis memuruna basının nereden gireceğini sordum. Bu sırada başka bir sivil polis memuru yanıma gelip
küfrederek ‘Gitsene ulan. Dörde bölerim seni’ diye tehdit etti. Bu tutumu turkuaz basın kartımı göstermeme
rağmen devam etti” dedi. Anayurt muhabiri Demet Aran da, anma grubundakilere çevik kuvvet polislerince
plastik mermi sıkıldığını belirterek, “O esnada polis amirleri de ‘Sesini çıkarana yapıştırıyorsunuz’ talimatını verdi. Anma yerine geçmeye çalışırken polis turkuaz basın kartı olmayan Sendika.org ve Reuters muhabirlerini alana almadı” dedi.816
11 Ekim 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin hakkında “silahlı örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.817 Mahkeme, gizli tanık

https://www.evrensel.net/haber/444480/gazeteci-fatos-erdogan-polisler-tarafindan-darbedildi
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yilmaz-ozdilin-yobazin-tehdidi-yazisina-dava-6692899/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yilmaz-ozdil-hakaret-davasinda-hakim-karsisina-cikti-41912213
811 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-rektoru-hakkindaki-haber/
812 https://www.gazeteduvar.com.tr/hasan-cemal-cumhurbaskanina-hakaretten-ifade-verdi-haber-1537892
813 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demiroren-sirketler-grubundan-mesnetsiz-iddialar-hakkinda-suc-duyurusu-41913323
814 https://t24.com.tr/amp/haber/demiroren-sirketler-grubu-reuters-i-meslek-ilkelerine-davet-etti-suc-duyurusunda-bulunacagini-acikladi,984391?__twitter_impression=true
815 https://www.gazeteduvar.com.tr/10-ekim-anmasinda-polisten-gazeteciye-tehdit-seni-dort-parcaya-bolerim-haber-1538042
816 https://www.mlsaturkey.com/tr/10-ekim-anmasinda-gazeteciye-polisten-tehdit-seni-dort-parcaya-bolerim/
817 https://www.evrensel.net/haber/444874/gazeteci-hatice-sahinin-yurt-disi-yasagi-kaldirilmadi
808
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ifadesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan müzekkereye cevabın beklenmesine karar
vererek, davayı 26 Ocak 2022’ye erteledi.818
12 Ekim 2021
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayri Demir hakkında “terör örgütüne üye olmak” ve
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında yurt dışı çıkış yasağının devamına
hükmetti.819 Mahkeme, savcılıktan Demir’in el konulan dijital materyalleriyle ilgili inceleme raporunun
beklenmesine karar verdi. Dava 21 Aralık’a ertelendi.820
● Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü’nün “KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet”
ve “Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet” haberlerini yalanladı. Varank, “Hayal dünyalarında kurguladıkları ‘led ışıklı akıllı klozet’ fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB’i töhmet
altında bırakmak isteyen sözüm ona medyaya tavsiyem şudur: Foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten
gazetecilik yapsınlar”821 dedi. KOSGEB’den yapılan açıklamada ise üç yıldır bekleyen yapım işleriyle ilgili
ihale yapıldığı bildirildi.822
13 Ekim 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Cumhuriyet’te yayımlanan “Bilal Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” haberlerinden şikayetçi
olması üzerine gazeteciler Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça, Ozan Yurtoğlu ve Hazal Ocak aleyhine
hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, “haberde yer alan ifadeler, başlıklar ve ithamların müşteki
açısından onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu” belirtilerek gazetecilerin hapis veya
adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.823
● Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Derya Okatan’ın “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılanmasında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla ilgili bilgi talep
edilmesine karar verdi.824 Dava 26 Ocak 2022’ye ertelendi.825
● Tunceli Çemişgezek Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin Çemişgezek Kaymakamı
hakkındaki haberlere erişim engellemesi getirildiğini duyurduğu içeriği, Engelli Web’in Twitter hesabından
yapılan duyuruyu, İFÖD kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in tweeti ve konuyla ilgili haberlere erişimi engelleyerek ve silinmelerine karar verdi.826
14 Ekim 2021
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Xwebûn yazarı, Kürtçe dilbilimci ve gazeteci Mehmet Şahin’in “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılanmasında Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği ses
analizi raporunun incelenmesi ve gizli tanıkların ifadelerinin alınması için davayı 3 Şubat 2022’ye827 erteledi.828
● İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın 20 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan “Damat işi biliyor” haberi gerekçesiyle 200.000 lira manevi tazminat talebiyle yargılanmasında, aynı yayın nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararıyla ilgili istinaf
aşamasında verilecek kararın beklenmesini kararlaştırdı.829 Dava 8 Şubat 2022’ye ertelendi.830
● Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sonya Bayık’ın “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş
Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında, avukatı İlyas Tarım’ın talebi doğrultusunda olay
günü görüntülerinin Van Kriminal Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verdi.831 Dava 10 Şubat 2022’ye
ertelendi.832
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-sahinin-davasi-ertelendi/
http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/149148
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayri-demirin-davasi-ertelendi/
821 https://twitter.com/varank/status/1447504350880976902
822 https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2021/10/12/varank-ve-kosgebden-sozcu-gazetesine-sert-tepki
823 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/251773-bilal-erdogan-sikayetci-oldu-cumhuriyet-e-yakin-arkadas-davasi
824 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-derya-okatan-in-davasi-ertelendi
825 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-derya-okatanin-davasi-ertelendi/
826 https://ifade.org.tr/engelliweb/cemisgezek-kaymakami-hakkindaki-haberler/
827 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-sahinin-yargilandigi-davada-gizli-taniklar-dinlenecek
828 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-mehmet-sahinin-davasi-gizli-tanik-ifadelerinin-alinmasi-icin-ertelendi/#:~:text=A%C4%9F%C4%B1r%20Ceza%20Mahkemesinde%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC.,3%20%C5%9Eubat%202022%20tarihine%20erteledi.
829 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-hazal-ocakin-davasi-yine-ertelendi
830 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hazal-ocakin-davasi-yine-ertelendi/
831 https://www.artigercek.com/haberler/gazeteci-bayik-in-durusmasi-ertelendi
832 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sonya-bayikin-da-yargilandigi-dava-subat-ayina-ertelendi/
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● Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın
Yönetmeni Sinan Aygül hakkında hükmün geriye bırakılması şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla 16.660 lira adli para cezasına karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararda kasıt
olmadığını belirterek alt sınırdan ceza verildiğine vurgu yaptı.833
15 Ekim 2021
● Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği, kronos34’te yayınlanan “TÜGVA torpil listesinden jet yükselme: 2017’de stajyer avukat, 2018’de hakim, 2020’de Osmaniye hakimi, 2021’de terfi” haberine834 erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.835
● Demirören Medya Grubu, bankalarına borçlanmasıyla ilgili haberler gerekçesiyle Reuters Haber
Ajansı aboneliğini iptal ettiğini duyurdu.836 Bünyesinde Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D ve
DHA’nın olduğu gruptan yapılan açıklamada, “Reuters Haber Ajansı, Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili
olarak “sözde” meçhul kaynaklara dayandırdığı, manipülasyon niteliğinde, basın etik ilkelerini hiçe sayan,
mesnetsiz ve uydurma bir haber yayınlamıştır. Bu haber Demirören Şirketler Grubu’na yönelik alçakça bir
iftiradır. Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak manipülasyon maksatlı haber yapmaktan çekinmeyen
bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır. Bu nedenle Reuters ile kurduğumuz abonelik ilişkisini sonlandırıyoruz. Servis ettiği haberlerle şirketimizi hedef alan Reuters’ın içeriklerini Demirören Medya olarak
artık referans almayacağımızı ve kullanmayacağımızı belirtmek isteriz” denildi.837
16 Ekim 2021
● Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, vakıf ile ilgili iddiaları haberleştiren medya kuruluşlarını hedef gösterdi. Beşinci, “Etki ajanlarından
İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve firari Erk Acerer’in, başını çektiği ‘Yol TV, Halk TV, DW, BirGün, T24,
Cumhuriyet, MedyaScope’ gibi fondaş medya grubu tarafından, TÜGVA gönüllülerimiz aranıyor ve rahatsız ediliyor” paylaşımına medya kuruluşlarının logolarının yer aldığı bir görsel ekledi. Görselde, Gerçek
Gündem, Cumhuriyet, Tele1, Fox TV, BBC Türkçe gibi TÜGVA haberlerine yer veren medya kuruluşları
yer aldı.838
18 Ekim 2021
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Taraf eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, muhabir Mehmet Baransu ile eski Aktüel muhabiri Tuncay Opçin’in yargılanmasında, Baransu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.839 Mahkeme, Baransu’nun reddi hakim talebini kabul etmedi. Dava 12 Kasım’a ertelendi.840
19 Ekim 2021
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oktay Candemir hakkında Habertürk yazarı Çetiner Çetin’in Vanspor’un Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “hakaret” ve “kişilerin huzurunu bozduğu” iddialarıyla soruşturma başlattı. Candemir, Van İl Emniyet
Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Candemir, “Çetin gibi derin bir gazetecinin gelip Vanspor’a yönetici olması
hayra alamet değil. Acaba diyorum büyük bir vurgun mu olacak” paylaşımında bulunmuştu.841
● Burdur Sulh Ceza Hakimliği, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın “Dağın Öteki Yüzündeki Gerçeği Gösteren Kitap” haberine, Burdur İl Jandarma Komutanlığı’nın talebiyle Dağın Öteki Yüzündeki Gerçeği adlı kitabı tanıttığı gerekçesiyle erişim engeli uyguladı. Evrensel’in açıklamasında, “Erişim
engeli getirilen haberlerden biri IŞİD çetelerinin öldürdüğü 12 YPG’linin cenazesine dair oldu. Engel kararı
alınan bir diğer haber PKK’lıların mezarlığının tahrip edilmesine dairdi. Engellenen üçüncü içerik ise hakkında açılmış herhangi bir dava dahi bulunmayan bir kitabı tanıtan Dağın Öteki Yüzündeki Gerçeği Gösteren
Kitap başlıklı içeriğimiz oldu. Polat’ın kaleme aldığı yazı, Ruhi Karadağ ile Faruk Balıkçı’nın Ozan
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sinan-aygule-adli-para-cezasi-verildi/
https://kronos34.news/tr/tugva-torpil-listesinden-jet-yukselme-2017de-stajyer-avukat-2018de-hakim-2020de-osmaniye-hakimi-2021de-terfi/
https://kronos34.news/tr/tugva-torpil-listesinden-jet-yukselme-haberine-hakimin-calistigi-adliyeden-jet-erisim-engeli/
836 https://t24.com.tr/haber/demiroren-medya-reuters-haber-ajansi-aboneligimizi-iptal-ediyoruz,986005
837 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/demiroren-grubundan-reuters-karari-aboneligi-iptal-ettiler-1877163
838 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tugva-skandalini--yayinlayan-medyayi-hedef-gosterdi-hem-belgeleri-kabul-ettiler-hem-de-sucu-baskasina-attilar480781h.htm
839 https://www.trthaber.com/haber/gundem/feto-davasindan-mahkum-olan-mehmet-baransunun-reddi-hakim-talebine-ret-618004.html
840 https://www.mlsaturkey.com/tr/taraf-gazetesi-davasi-ertelendi/
841 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-candemir-hakkinda-sorusturma
833
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Yayıncılık’tan çıkan Yaralı Yonca kitabını anlatıyor. Yazıda, ateşkes süreçlerinde PKK’lıların yaşadıklarını
anlatan kitabın ‘dağın öteki yüzündeki gerçeği gösterdiği’ belirtiliyor” denildi.842
20 Ekim 2021
● Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Vedat Örüç hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verip hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Örüç’ün “Barış Pınarı Harekatı” sırasında paylaştığı tweetler nedeniyle hakkında dava açılmıştı.843
21 Ekim 2021
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Zeynep Durgut, JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmalarında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.844 Mahkeme, gazetecilere el konulmuş
ekipmanlarının geri verilmesi yönündeki talebi ise reddetti. Dava 6 Ocak 2022’ye ertelendi.845
● Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın, Ziraat Bankası Bosna Hersek iştirakindeki “usulsüz kredi alanların tarikat bağlarıyla korunduğu ve bankada Berat Albayrak’a bağlı paralel
bir yönetim kurulduğu” iddialarıyla ilgili verdiği soru önergesine ilişkin habere erişim engeli getirdi. Mahkeme, engelleme kararına “Haberde isimleri yer alan kişilerin, kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğu”
gerekçesini gösterdi.846
22 Ekim 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerçek Gündem muhabiri Fırat Fıstık hakkında Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Naci İnci ile ilgili yaptığı haberlerle “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “yayma”, “kişinin huzur ve sükununu bozma” ve “iftira” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Gerçek
Gündem’de 6 Ekim 2021’de yayınlanan haberde, İnci’nin üniversitede protesto eylemindeki öğrencileri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesine belgelerle yer verilmiş ve İnci’nin şikayet dilekçesini yayınlamıştı.847
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Nisan ayında vekaleten genel sekreter atanan Nedim Malkoç’un
yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı bölümleri Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi
(BUİM) tarafından raporlaştırarak ilgili üniversitelere ve kurumlara şikayet etmesiyle ilgili haberlere erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.848 Bu içerikler arasında Sözcü yazarı Erdoğan Aktaş’ın “Boğaziçi’nde yine intihal skandalı” yazısı ile Cumhuriyet’in “Boğaziçi’nde bir intihal daha” ve Medyatava’nın
“Boğaziçi Üniversitesi’nde yine skandal... Üniversitenin Genel Sekreteri Nedim Malkoç’a intihal suçlaması” haberleri yer aldı.849
● Elazığ Belediyesi’nin Hayvan Hastanesi’nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasını incelemek isteyen veteriner hekim Türkan Ceylan’ın ve beraberindeki gazetecilere Covid-19 gerekçesiyle barınağa giriş izni verilmedi.850
24 Ekim 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkında 9 Eylül’de yayınlanan “Menzil’in şok mangası”851 yazısındaki ifadeleri nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı’nın şikayetiyle “hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Pehlivan, yazısında, emekli gazi Üsteğmen Erhan Kaleli’nin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) sözlü mülakatlarında torpil yapılması ve Menzil
başta olmak üzere tarikatların jandarma teşkilatına sızdığı yönündeki iddialara yer vermişti. Kaleli’nin yaşadıklarını da anlatan Pehlivan, yetkililere torpil ve Menzil örgütlenmesiyle ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sormuştu.852

https://medyaport.net/2021/10/19/evrensel-gazetesi-genel-yayin-yonetmeninin-yazisina-erisim-engeli/?doing_wp_cron=1636442324.8686690330505371093750
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-vedat-oruce-teror-orgutu-propagandasi-sucundan-hapis-cezasi-verildi/
https://www.evrensel.net/haber/445778/vanda-gazetecilerin-helikopter-davasi-goruldu-gazetecilerin-materyalleri-verilmedi
845 https://www.mlsaturkey.com/tr/vandaki-iskenceyi-haberlestiren-gazetecilerin-davasi-ocak-ayina-ertelendi/
846 https://ilerihaber.org/icerik/ahmet-sik-tarafindan-verilen-soru-onergesinin-haberine-erisim-engeli-131834.html
847 https://bianet.org/1/19/252196-gazeteci-firat-fistik-a-naci-inci-sorusturmasi
848 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-genel-sekreteri-nedim-malkocun-intihal-yaptigi-iddiasi-haberleri/
849 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicindeki-yeni-intihal-skandali-haberlerine-kisilik-haklari-gerekcesiyle-erisim-yasagi-haber-1539426
850 https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playlist/sozcutv-homepage/video/mahkemelik-olan-hayvan-hastanesine-gazetecilerin-girisi-engellendix850ptu/#:~:text=G%C3%B6kmen%20Ulu-,'Mahkemelik'%20olan%20hayvan%20hastanesine%20gazetecilerin%20giri%C5%9Fi%20engellendi,%C4%B1n%20i%C3%A7eri%20giri%C5%9Fine%20izin%20verilmedi.
851 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/menzilin-sok-mangasi-1867294
852 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/baris-pehlivana-menzil-sorusturmasi-482386h.htm
842
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26 Ekim 2021
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu,
Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldı, Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun “örgüte üye olmak” ve
“örgüte yardım” suçlamaları gerekçesiyle yeniden yargılandığı “FETÖ’nün Medya Yapılanması” davasında, Taş hakkındaki TCK 301 soruşturması konusunda izin beklendiğini açıkladı. Mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.853 Mahkeme, Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi. Dava 17 Şubat 2022’ye ertelendi.854
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA eski muhabiri Ramazan Akoğul’un
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla yeniden yargılanmasında, üç yıldır Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
mahkemeye gönderilmesi beklenen soruşturma dosyasını beklenmeye karar verdi.855 Dava 25 Ocak 2022’ye
ertelendi.856
27 Ekim 2021
● Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın muhabiri Çetin Kurşun’a “zincirleme örgüt propagandası” iddiasıyla verilen üç yıl hapis cezasını kaldırıp Kurşun’un “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kararda, Kurşun’a ait olduğu iddia edilen Ciwannews internet sitesinde “terör örgütü PKK’yı destekler mahiyette içerikler” olduğu öne sürüldü.
Kararda, “Sanığın çağrı niteliğindeki bu haberleri yöneticisi olduğu internet sitesinde yayınladığı, sanığın
haberleri elde ettiği kaynak, haberleri yayınladığı süre, haber ve yayınların içerikleri, haberlerin veriliş ve
sunuş şekli, haber içeriklerinin ayrıntılı olması, özel görsel içerikleri dikkate alındığında haber kaynağının
silahlı terör örgütü olduğu ve sanığın örgütten elde ettiği haberleri aldığı talimat doğrultusunda yayınladığı
anlaşılmıştır” denildi. Kurşun’un yargılanmasına ilerleyen günlerde yeniden başlanacak.857
28 Ekim 2021
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcılık mütalaasında KHK ile kapatılan
TV10’un kameramanı Kemal Demir’in cezalandırılması ve kanal çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi
olmaksızın örgüte yardım” suçlamasından beratı talep edildi.858 Dava 16 Aralık 2021’e ertelendi.859
● Habertürk TV muhabiri Kübra Demir, “Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu
haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü860, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir
şey yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?”
dedi.861
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği,862 gazeteci Timur Soykan’ın BirGün’deki “devletin her kademesindeki TÜGVA kadrolaşmalarına ilişkin ilgili sızıntıları” yazısına, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişim engeli getirdi.863
29 Ekim 2021
● Malatya’da gazeteci Burhan Karaduman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kernek
Meydanı’nın açılış törenini takibi sırasında dört beş kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşması sırasında, Karaduman’a “Sana, …. selamlarını getirdik” diye bağıran kişilerce yüzüne, gözüne, sırtına, kafasına ve bacaklarına tekme atarak saldırdığı görüldü.
Karaduman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Malatya Valisi Aydın Baruş,
“Karaduman’a Kernek Meydanı’nda gazetecilik görevini yerine getirirken yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı olayının faillerinin yakalanması için gerekli çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
titizlikle yürütülmektedir” dedi.864 Karaduman, bir süredir, siyasi nüfuzunu kullanarak bazı resmi
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/son-dakika-fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-mahkemeden-atilla-tas-karari-1879814
https://www.mlsaturkey.com/tr/feto-medya-yapilanmasi-davasina-2022de-devam-edilecek/
https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-akoglunun-dosyasi-3-yildir-bir-turlu-mahkemeye-ulasmiyor
856 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-akogulun-davasi-bir-kez-daha-ertelendi/
857 https://bianet.org/bianet/medya/252499-istinaf-gazeteci-kursun-a-verilen-cezayi-az-bularak-bozdu
858 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/kapatilan-tv10-calisanlarinin-yargilandigi-davada-savci-ceza-istedi
859 https://www.mlsaturkey.com/tr/kapatilan-tv10-calisanlarinin-yargilandigi-davada-savci-kemal-demir-icin-ceza-istedi/
860 https://www.birgun.net/haber/taksicilerden-haberturk-muhabirine-saldiri-363663
861 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/taksicilerden-haberturk-muhabirine-saldiri-ya-yolcu-olarak-binseydim-1880293
862 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-timur-soykanin-tugva-hakkindaki-yazisi/
863 https://www.gazeteduvar.com.tr/tugva-yazisina-erisim-engeli-getirildi-gerekce-kisilik-haklari-ihlali-haber-1539880
864 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/trt-haber-muhabirine-saldiri-621669.html
853
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kurumlarda yönetici yapılan kişilerin kısa sürede mal varlıklarında meydana gelen artışları, kurumlarındaki
şaibeli işlemleri, yasadışı ve keyfi uygulamalarla ilgili iddiaları gündeme getiriyordu.865
● Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’de “akreditasyon” gerekçe gösterilerek bazı medya kuruluşlarına resmi töreni ve sonrasında halkın ziyaretini izleme, görüntüleme izni verilmedi. Aralarında ANKA Haber Ajansı, Fox TV, Cumhuriyet haber ekiplerinin bulunduğu basın mensupları Anıtkabir’e alınmadı. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, “Anıtkabir’deki
Cumhuriyet Bayramı törenlerine Fox Haber‘in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı!
Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece
Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır” dedi.866 Resmi törene izlemelerine izin verilmiş
haber ekipleri, foto muhabirleri de halka açıldığı sırada Anıtkabir’den çıkarıldı ve halkın ziyaretini görüntülemeleri engellendi.867
2 Kasım 2021
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar ve Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü
İnan Kızılkaya’nın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılama sürecini Almanya’da yaşayan Dündar hakkındaki yakalama kararı infazını beklemek gerekçesiyle ertelemeye devam etti. Dava, 24 Mart
2022’ye ertelendi.868 Dava, dönemin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun’un, Dündar’ın Özgür Gündem’de nöbetçi genel yayın yönetmenliği sırasında 22 Haziran 2016 tarihli sayısındaki “Saray rejiminin en
kullanışlı hakimi” haberinden şikayetçi olmasıyla açılmıştı.869
● Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Perihan Kaya için bir paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi ancak Kaya’nın bir yıl boyunca denetim altında tutulmasına karar verdi. Kaya, bu karara
itiraz edeceklerini bildirdi.870
3 Kasım 2021
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’nin üçü tutuklu 14
çalışanı hakkındaki yeniden yargılandıkları davada, Mizgin Fendik ve Pınar Tarlak’ın beraat kararlarını
bozma yönündeki istinaf kararına uyacağını bildirdi. Mahkeme, istinaf kararı doğrultusunda diğer gazeteciler Hicran Urun, Reyhan Hacıoğlu, İshak Yasul ve Mehmet Ali Çelebi hakkında verilmiş cezaları ağırlaştıracağını da belirterek, davayı 7 Şubat 2022’ye erteledi.871
● Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih
Erdoğan ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet yazarı Işık Kansu aleyhine iki milyon liralık manevi tazminat talepli davayı reddetti.872
● İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te 23 Ekim’de yayımlanan “Ensar, TÜRGEV,
TÜGVA paralel terör örgütü gibi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberde,
Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA ve TÜRGEV için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun’un “paralel terör örgütü yapılanması benzerliği” tespiti yaptığına yer verilmişti.873
4 Kasım 2021
● AKP Eskişehir İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, ANKA Haber
Ajansı Eskişehir Temsilcisi ve İstikbal gazetesi yazarı Özge Zaim hakkında “toplum içinde küçük düşürme”
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Zaim, fotoğraflı haberinde Gücüyener’in kullandığı el çantası fiyatının 25.450 lira olarak yazmıştı.874
5 Kasım 2021

https://malatyahaber.com/haber/gazeteciye-gorevi-basinda-alcak-saldiri/
https://twitter.com/dogansenturk/status/1454047710735212547?t=K45wOqmApU3awzEw3DKJtg&s=08
https://twitter.com/selsnmez/status/1454026215283642372?t=95220OhP4NOf4CL7-KqGew&s=08
868 https://www.evrensel.net/haber/446727/gazeteci-can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-davasi-24-marta-ertelendi
869 https://www.evrensel.net/haber/446727/gazeteci-can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-davasi-24-marta-ertelendi
870 https://www.mlsaturkey.com/tr/aihm-kararina-ragmen-gazeteci-perihan-kayaya-11-ay-20-gun-hapis-cezasi/
871 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgurlukcu-demokrasi-davasi-yeniden-basladi/
872 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazetemiz-ve-yazarimiz-isik-kansu-hakkinda-acilan-tazminat-davasi-mahkemece-reddedildi-1881657
873 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tugva-haberimize-erisim-engeli-getirildi-1882001
874 https://www.eskisehirhaber26.com/gundem/eskisehir-basininin-basarili-gazetecisine-suc-duyurusu-h19665.html
865
866
867
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● Denizli’de İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz, cinayet şüphesiyle İbrahim Sarıekiz’in polis tarafından
yakalanma anlarını görüntülediği sırada şüpheli yakınlarınca saldırıya uğradı. El bileği ve kaburgası zedelenen Yılmaz şüphelilerden şikayetçi oldu.875
● İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi gerekçesiyle Ötekilerin Gündemi’nin Facebook sayfasına
erişim engellenmesine karar verdi.876 Ötekilerin Gündemi Genel Yayın Yönetmeni Hamza Özkan, site olarak kuruluşundan bugüne kadar yaptıkları haberlerin tamamen düşünce özgürlüğü ve pozitif bir dil olduğunu
belirterek, “Asılsız, hakaret, küçümsemek, ötekileştirme, reyting kaygısından olabildiğince uzak durduk”
dedi.877
9 Kasım 2021
● Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine direnme” suçlamasıyla ve polisleri darp
ettiği iddiasıyla gazeteci Sibel Hürtaş aleyhindeki başsavcılık iddianamesiyle yargılamaya başladı. Mahkeme, duruşmaya katılmayan üç davacı polis memuru hakkında zorla getirme ve tanık olarak dönemin güvenlik şube müdürü Serkan Çakmak’ın davet edilmesine karar verdi.878 Geçtiğimiz yaz TBMM önünde baro
başkanlarınca yapılan protesto eylemi sırasında yaralanmasına ilişkin darp raporu alan Hürtaş879 aleyhine
üç polisi tek başına darp ettiği suçlamasıyla iddianame hazırlayan Başsavcılık, Hürtaş’ın polisler hakkındaki
suç duyurusuna ise takipsizlik kararı vermişti.880 Dava 12 Nisan 2022’ye ertelendi.881
10 Kasım 2021
● Sözcü yazarı Uğur Dündar, ABD’nin organize dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarttığı Sezgin Baran882 Korkmaz’ın kendisine tazminat davası açtığını açıkladı.883
● AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Haber’de gazetecilik yapan Mehmet Erdem hakkında paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını öne sürerek, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.884
11 Kasım 2021
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Kibriye Evren hakkında “örgüte üye olmak” ve
“örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılandığı davada, yurt dışı çıkış yasağını devam ettirme kararı
aldı ve davayı 24 Şubat 2022’ye erteledi. Evren, 9 Ekim 2018’de Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmış, 13 aylık tutukluluğun ardından 12 Kasım 2019’da adli
kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.885 İddianamede, Evren için sosyal medya paylaşımları, gizli tanık beyanları ve yurt dışı seyahatleriyle ilgili iddialar, suçlamalara gerekçe gösteriliyor.886
● Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri Şerife Oruç’un “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında savcılıkça yurt dışına çıktığı bilgisi verilen “Devran Çakır” kodlu gizli tanığın SEGBİS üzerinden dinlenebilmesi için tekrar yazı yazılmasına karar vererek davayı 17 Şubat 2022’ye erteledi.887
15 Kasım 2021
● Toplumsal Haber muhabiri Umut Taştan, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) yöneticisi tutuklu Ali Osman Köse için Taksim Meydanı’nda yapılan eylemi takibinde polis müdahalesine
maruz kaldı. Taştan, “Telefonu elime almamla üzerime saldırmaları bir oldu. Gazeteci olduğumu defalarca
belirtmeme rağmen yere yatırıldım, üstümde sayısını bilmediğim polisle öylece bekletildim. Eylemcilerin
gözaltına alınmasının ardından bırakıldım” dedi.888

http://mobil.vandahaber.com/haber/katil-zanlisi-gazetecinin-kaburgasini-kirdi/54235/
https://www.evrensel.net/haber/447580/otekilerin-gundemine-sansur-ve-erisim-engeli
https://www.otekileringundemi.com/medya/otekilerin-gundemi-ne-facebook-sansuru-h67871.html
878https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_sibel_hurtasa_acilan_davanin_ilk_durusmasi_yapildi_bu_iddianame_gazeteciligin_kriminalize_edilmesinin_bir_parcasidir_61603
879 https://sendika.org/2021/11/haber-takibi-engellenen-gazetecinin-degil-polisin-sikayeti-kabul-edildi-636051/
880 https://t24.com.tr/video/gazeteci-sibel-hurtas-in-3-yila-kadar-hapsi-istendi,43236
881https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_sibel_hurtasa_acilan_davanin_ilk_durusmasi_yapildi_bu_iddianame_gazeteciligin_kriminalize_edilmesinin_bir_parcasidir_61603
882 https://www.medyatava.com/haber/kara-para-aklamaktan-avusturyada-tutuklanan-sezgin-baran-korkmaz-ugur-dundara-dava-acti_232327
883 https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1458045547856777231
884 https://www.yazargazetesi.com.tr/bilecik/ak-partiden-cumhurbaskanini-hedef-gosteren-gazeteci-hakkinda-suc-duyurusu-h731151.html
885 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kibriye-evrenin-yargilandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/
886 https://sendika.org/2021/11/gazeteci-kibriye-evrenin-orgut-uyeliginden-yargilandigi-dava-24-subata-ertelendi-636386/
887https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-oruc-aleyhine-taniklik-yapan-kisi-yine-bulunamadi-dava-ertelendi/
888 https://www.muhalif.com.tr/haber/toplumsal-haber-muhabirlerinden-umut-tastana-saldiri-32525
875
876
877
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● Hatay Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi, “görevli memura mukavemet” iddiasıyla Sovtna gazetesi sahibi Ali Arslan Dadük ile gazeteci Can Bedros Çapar hakkında 10’ar ay hapis cezasına hükmetti.
Dadük ve Çapar, Suruç saldırısında yaşamını yitiren Okan Pirinç için 2015 yılında CHP’li vekil Serkan
Topal’ın da katıldığı anma törenindeki haber takibi gerekçesiyle diğer 26 kişiyle birlikte suçlandı. Diğer
sanıklara da 10 ay ile bir yıl arasında hapis cezaları verildi.889
● Evrensel Mersin muhabiri gazeteci Burak Şefkat, AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle evine polis operasyonu düzenlendi. YouTube yayınlarında Tosyalı Holding’in İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan 2.5 milyar dolarlık iskele inşaatına
dair iddiaları gündeme taşıyan Şefkat, operasyon sırasında evinde olmadığı için Adana’dan kendisine hemen
karakola gelmesi için telefon edildiğini söyledi. Karakolda ifadesine başvurulduğunu kaydeden Şefkat, “Yayınlarımda Tosyalı’ya hakaret ettiğim bu nedenle benden şikayetçi olunduğu söylendi.890 Yayınlarımın tek
tek izlenebileceğini, hiçbirinde hakaret olmadığını belirterek ifademi verdim ve bırakıldım. Cumartesi günü
yapacağım yayına bir saat kala bu olay yaşandı. Ellerinde beni gözaltına alacak gerekçe yoktu ama yayını
da engellemek istiyorlardı. Böyle bir şey yaptılar” dedi.891
● Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Adnan Bilen’in Van’da iki köylünün helikopterden
atılması iddiasını haberleştirirken, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasının hak ihlali olduğu892 gerekçesiyle dava açma talebini reddetti.893 Bilen’in avukatı Murat Timur, “tutuklamaya itiraz ettikleri başvuruların
bekletildiğini ve özellikle tutuklama kararı veren hakimin nöbetçi olduğu güne denk getirildiğini” açıklamış
ve “imha edilmesi için karar verilen ses kayıtlarının hukuksuzca geri getirilerek tutuklamaya dayanak oluşturması” ve “gizlilik kararı dışında kalan belge ve bilgilere ulaşımın kısıtlanması” gerekçesiyle dava açmıştı.894
19 Kasım 2021
● İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Orhan Aydın, Mustafa Sönmez, Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ gibi gazeteci, ekonomist ve sanatçıların da bulunduğu 38 kişi hakkında Ağustos 2018’de
döviz kurunun artışıyla ilgili attıkları tweetler nedeniyle “ekonomiyi zayıflatma” davasını erteledi. Davadaki
38 kişi “Dolar 10 TL olacak” şeklindeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyor.895 Dava, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şikayetiyle Haziran 2019’da açılmıştı.896
18 Kasım 2021
● Serbest gazeteci Fevziye Çevik, sendika.org muhabiri Tankut Serttaş ve Anayurt muhabiri Demet
Aran’ın aralarında bulunduğu gazeteciler, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ankara Büyükşehir
Belediyesi, Kurtuluş Parkı’nı TED Üniversitesi’ne devredecek protokolüne karşı düzenlediği basın açıklaması sırasında polis müdahalesine maruz kaldı. Polis, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından
verilen uluslararası basın kartını tanımadığı Çevik, “Bizi iterek alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Uluslararası basın kartı olan IFJ kartımı gösterdiğimde ise bunun basın kartı olmadığını söylediler. Polisleri ikna
etmeye çalışmaktan görüntü alamıyordum” dedi.897
19 Kasım 2021
● Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, makam odasında işten çıkartılan kadın işçiyle
arasındaki diyalogun yer aldığı videoyu kamuoyuna servis eden Yön gazetesi sahibi Osman Şahin hakkında
Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Gazeteci Şahin, AKP’li Şahin’in iddialarını kabul
etmeyerek, görüntüleri sosyal medya üzerinden daha önce paylaşılan bir hesaptan elde ettiğini ve yayınladığını söyledi.898

https://www.google.com/amp/s/www.gazeteduvar.com.tr/amp/hatayda-okan-pirinc-anmasina-katilan-8-kisiye-hapis-cezasi-haber-1541995
https://www.gazeteduvar.com.tr/baskan-tosyaliya-hakaretle-suclanan-gazeteci-karakolda-bekletildi-haber-1541960
https://www.evrensel.net/haber/447741/belediye-baskani-tosyaliya-hakaretle-suclanan-gazeteci-karakolda-bekletildi
892 https://twitter.com/MAturkce/status/1460190084997787653
893 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/152443
894 https://politikahaber.org/gazeteci-bilenin-hak-ihlaline-iliskin-yaptigi-basvuru-reddedildi/
895 https://www.birgun.net/haber/o-gun-soyledigimizi-bugun-yasiyoruz-366282
896 https://www.birgun.net/haber/bddk-nin-sikayetiyle-50-gazeteci-ve-yazara-dava-acildi-kriz-var-ama-kriz-var-demek-yasak-258745
897 https://www.mlsaturkey.com/tr/ankarada-gazeteci-olmak-gazeteci-oldugunu-polise-ispatla/
898 https://www.ordugazete.com/gurgentepe-belediye-baskani-yasar-sahin-gazeteci-sahin-i-sikayet-etti/15295/
889
890
891
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● Gazeteci Murat Selenoğlu hakkında Mersin’de 2006 yılında ESP , Atılım, SGD gibi yasal kuruluşlar etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle “yasadışı örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada, altı
yıl üç ay hapis cezası verildi.900 Selenoğlu, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne gönderildi.901
● MA muhabiri Emrullah Acar’ın gözaltı süresi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör örgütü
üyesi olmak” iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada dört gün uzatıldı.902 DİSK Basın-İş Sendikası, “Üyemiz
Acar’ın gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı. Yetkilileri bu hukuksuzluktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Kamuoyunu bir kez daha bu durum karşısında ses çıkarmaya davet ediyoruz. Halkın haber alma hakkını savunalım” çağrısı yaptı.903
899

20 Kasım 2021
● İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Muhammed Enes Sezgin ve
gazeteci Sena Dolar takip ettikleri bir haber nedeniyle “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme” suçlamasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul
etti. İddianamede, Sezgin ve Dolar hakkında bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapsi istendi. İddianamede,
işçilerin attıkları “Yaşasın 1 Mayıs”, “Bjîi Yek Gulan” ve “Ayrılmayacağız, direneceğiz” sloganları suçlama
konusu yapıldı. İlk duruşma Silivri Cezaevi duruşma salonunda yapılmasına karar verilen ilk duruşma 31
Mart 2022’de görülecek.904
21 Kasım 2021
● Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Kapatılan Taraf muhabiri Mehmet Baransu’nun Demirören Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e yönelik dile getirdiği “kirli” sözcüğünü “hakaret” olarak
kabul etti ve Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararını bozdu.905
● MA muhabiri Emrullah Acar’ın Şanlıurfa’da evinde gözaltına alınması sonrasında 19 Kasım’dan
bu yana Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu ve dosyada gizlilik kararı alındığı açıklandı.906
● TGS Adana Şube Başkan Yardımcısı, gazeteci Murat Yıldız, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner
Çetin hakkında haber yaptığı için 6 Kasım’da şahsi telefonundan aranarak tehdit edildiği açıkladı. Yıldız,
Radyo DEVA adlı bir yayın kuruluşunda katıldığı canlı yayın sonrasında aldığı tehdit ile ilgili 8 Kasım’da
savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.907
22 Kasım 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JİNHA muhabiri gazeteci Nurcan Yalçın hakkında, “üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla iki yıl bir ay ve “örgüt propagandası yapmak” suçundan ise bir yıl altı ay 22 gün olmak üzere toplam üç yıl yedi ay 22 gün hapis cezasına
karar verdi. Mahkeme, propaganda suçu cezası için hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.908 Yalçın’a, Rosa
Kadın Derneği’ne yönelik operasyon kapsamında suçlanmıştı.909
23 Kasım 2021
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’nin yönettiği
dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz işlemi uygulatan MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. ve sahibi Metin Güneş ile ilgili 120 habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi. Daha önce de benzer haberler İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ağustos 2020 tarihli kararı
ve İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Ekim 2021 tarihli kararı ile erişime engellenmişti.910
● Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın eski çalışanı Velat
Öztekin hakkında Facebook’ta 2015-2016 yıllarında paylaştığı iki ayrı karikatürde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 27 Ocak 2022’de görülecek. Öztekin’in
suç unsuru olarak sunulan ilk paylaşımında, dünyaca ünlü karikatürist Carlos Latuff’un çizdiği,
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-murat-selenoglu-na-15-yil-sonra-tutuklama-karari,994712
https://www.birgun.net/haber/gazeteci-murat-selenoglu-hakkinda-15-yil-sonra-tutuklama-karari-366245
http://etha26.com/haberdetay/murat-selenoglu-trabzonda-tutuklandi-150868
902 https://www.evrensel.net/haber/448469/gazeteci-emrullah-acarin-gozalti-suresi-4-gun-uzatildi
903 https://twitter.com/disk_basin_is/status/1463034191822663687?s=21
904 https://gazetekarinca.com/iki-gazeteciye-haber-takibi-davasi/
905 https://www.gercekgundem.com/medya/313800/yargitaydan-demiroren-karari-yeniden-yargilama-yapilacak
906 https://www.evrensel.net/haber/448370/ma-muhabiri-emrullah-acarin-dosyasinda-gizlilik-karari-getirildi
907 https://www.mlsaturkey.com/tr/tehdit-edilen-gazeteci-murat-yildiz-kendisini-tehdit-eden-kisinin-yakalanmasini-istiyor/
908 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-nurcan-yalcin-a-3-yil-7-ay-hapis-cezasi,995155
909 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nurcan-yalcin-3-yil-7-ay-22-gun-hapis-cezasina-carptirildi/
910 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler/
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boksör Muhammed Ali’nin cenaze töreninde konuşma yapma talebinin reddedilmesini anlatan karikatür ve gazetecinin “Yazıyı okuyamadım ama mesajı net anladım bazen söze gerek
kalmıyor” şeklindeki yorumu yer alıyordu. Diğer paylaşımında ise, Erdoğan’ın elinde bir yay ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kendisine ok uzatarak, “Siz yeter ki Kürtleri vurun CHP’nin bütün
okları size kurban olsun” dediği karikatür yer alıyordu.911
24 Kasım 2021
● MA muhabiri Emrullah Acar, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör örgütü üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.912 DİSK Basın-İş Sendikası, “Acar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Acar, gazetecilik yaptığı için
hukuksuzca altı gün gözaltında bekletildi.913 Bu altı gün onun şahsında halkın haber alma hakkına karşı bir
darbedir” tepkisini gösterdi.914
26 Kasım 2021
● İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’nin
“Hacker grubu Anonymous’tan Erdoğan’a Berkin Elvan örneğiyle tepki” başlıklı haberinde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma talebi kabul
edildi. Dava, 17 Şubat 2022’ye ertelendi.915 Erdoğan, ABD’de George Floyd’un öldürülmesini “ırkçı saldırı” olarak eleştirmiş, Hacker grubu Anonymous bunun üzerine Gezi eylemleri sürecinde polis tarafından
Berkin Elvan’ı örnek vermişti. Bu durum dokuz8HABER’de haberleştirilmişti.916
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, PEN Almanya Başkanı ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM’yi, hükümeti ve
yargı organlarını alenen aşağılama” iddialarıyla yargılanmasında Almanya’dan savunma alınması için yanıt
beklenmesine karar verdi. Dava 12 Nisan 2022’ye ertelendi.917
● Ağrı 1. Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2016’da Şırnak İdil’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı söz
konusuyken haber takibi sırasında gözaltına alınması ardından suçlanan KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Dilgeş Ruvanas ile Azadiya Welat muhabiri Kadri Esen hakkında somut delil olmağı gerekçesiyle
beraat kararı verdi. Mahkeme, KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Ferzen Çatak dosyasını ise ayırmaya
karar verdi. Ancak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ise, beraat kararına karşı İstinaf Mahkemesi’ne itiraz
etti.918
28 Kasım 2021
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Roj TV eski muhabiri Nazan Sala hakkında Van’da Osman Şiban
(50) ve Servet Turgut’un (57) güvenlik güçlerince helikopterden atılması iddiasını haberleştirdikten sonra
hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması ile yargılanma dosyasına ek olarak “propaganda” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme iki dosya arasında şahsi, hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verdi.919 Sala’ya yöneltilen suçlamaya, 2013 yılında kapatılan Roj
TV’de muhabirlik yapması iddianamede delil olarak gösterildi ve isnat edilen suçun tarihi 2017 olarak yer
aldı.920
● Jinnews muhabiri Öznur Değer, Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde enflasyon artışına dikkat
çekmek için protesto gösterisi yapmak isteyen grubu takip ederken gözaltına alındı. Değer’in fotoğraf makinesine de el konulduğu belirtildi.921 Öznur ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.922
29 Kasım 2021
● Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabir Tuğba Özer, Muhabir Ece
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-velat-oztekine-cumhurbaskanina-hakaret-davasi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-emrullah-acar-serbest-birakildi-haber-1542996
https://twitter.com/disk_basin_is/status/1463439989493141508?s=21
914 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1463420618943221763
915 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-gokhan-bicicinin-cumhurbaskanina-hakaretten-yargilandigi-dava-ertelendi/
916 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-gokhan-bicici-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisi-26058/
917 https://www.mlsaturkey.com/tr/deniz-yucelin-savunmasinin-alinmasi-icin-almanyaya-istinabe-talebi-yazilacak/
918 https://www.evrensel.net/haber/448797/savci-gazetecilerin-beraat-kararina-itiraz-etti
919 https://gazetekarinca.com/gazeteci-sala-hakkinda-12-yil-sonra-roj-tv-davasi/
920 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nazan-sala-hakkinda-12-yil-sonra-yeni-bir-dava-acildi/
921 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankarada-gecinemiyoruz-eyleminde-17-gozalti-1888427
922 https://sendika.org/2021/12/kasim-ayinda-56-kadin-gazeteci-siddete-tehdide-ve-tacize-maruz-kaldi-638978/
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Piroğlu, foto muhabiri Vedat Arık, arşiv sorumlusu Mahmut Gündüz sendikalı gazeteci olarak işten çıkarıldı.923 TGS, işten çıkarmalar üzerine “Cumhuriyet’teki sekiz üyemizin işten atılması, yönetimin sendika
karşıtı tutumunu bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır. Meslektaşlarımızın işe geri alınması için Cumhuriyet
önünde buluşuyoruz” çağrısı yaptı.924
1 Aralık 2021
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi,925 Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş, yazı işleri müdürü İpek Özbey ve foto muhabiri Vedat Arık’ın “terörle mücadelede
görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılandıkları davada, KVKK kararının ve İBB Boğaziçi Müdürlüğü’nün haber konusu yapı hakkındaki tespit tutanağının
istenmesi talebini kabul ederek, kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Dava 31 Mart’a ertelendi.
Gazeteciler, Cumhuriyet’te, 14 Nisan 2020’de yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber nedeniyle
yargılanıyor. Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Boğaziçi’nde bulunan evinin yanındaki araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı ve yapılaşmanın yasak olduğu bu
arazinin çevresine duvar örerek içinde yoğun bir çalışma yaptığı anlatılıyordu.926
2 Aralık 2021
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Ülke gazetesi muhabiri Zekine Türkeri’nin
“örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada, avukatın mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek
süre talebini kabul ederek, davayı 15 Mart 2022’ye erteledi. Savcı esas hakkındaki mütalaasında “örgüt
propagandasının zincirleme bir şekilde yapıldığını” iddia ederek, Türkeri’nin isnat edilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.927
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV’nin “Bilal Erdoğan’ın TÜGVA’sı köşke çöktü”
haberine erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetimi zamanında, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın
bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kalyon Holding’in sahibi
Orhan Cemal Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu’nun yaptığı Türkiye Tasarım Vakfı’na tahsis edilen
yerleri tahliye etmeye çalışmasından bahsediliyordu.928
● Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal’ın göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra akrabasını ve arkadaşını üniversitenin yönetici kadrolarına
ataması ve vekaleten dekan görevlendirmelerinde Yükseköğretim Kanunu’na uyulmadığının tespit edilmesi
ile ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.929
5 Aralık 2021
● Hakkari’de yayın yapan Colemêrghaber İmtiyaz Sahibi ve İHA Hakkari muhabiri Mimar Kaya,
özel harekat polisi ve servis şoförü arasında yaşanan yol verme tartışmasını kayıt altına aldığı sırada, basın
kartı aktif olmasına rağmen “basın kartının süresinin dolduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.930 Kaya, karakolda bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldı ve tartışmayı çekmesinden rahatsızlık duyulduğunu kaydetti. Kaya, “Basın kartım aktif olmasına rağmen ‘basın kartı ve GBT sorgulaması’ gerekçesiyle bekliyorum. Trajikomik bir olay. Türkiye’nin geldiği son nokta burasıdır” dedi.931
● Konya Ereğli’de ERT Televizyonu Haber Müdürü Özcan Saraç, işlek bir yolda yürüdüğü esnada
MHP Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Yazar’ın yumruklu saldırısına uğradı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Saraç, Yazar’ın kendisini parmak sallayıp ölümle tehdit ettiğini ve saldırının gerekçesini ise
MHP Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu aleyhinde yazdıkları haberler olduğunu ileri sürdü. Saraç,
“Oprukçu’nun yürüttüğü yanlış politikaları halka anlatıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenmesi adına mücadele
veriyoruz. Kamu görevi yürüttüğümüzün bilincindeyiz. Gazetecilik görevimizi zor şartlar altında yapıyoruz.
Birçok ihalenin başkan beye yakın kişilere verilmesi, bankamatik memurları ve daha birçok konu ile
https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-gazetesinde-8-gazeteci-isten-cikarildi,996983
https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1465298075732295689?t=OJF-G2BKaCX6O8y8LiTmjQ&s=08
925 https://sendika.org/2021/12/bogazda-kacak-var-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilerin-davasi-31-marta-ertelendi-639011/
926 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazda-kacak-var-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilerin-davasi-marta-ertelendi/
927 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ve-yazar-zekine-turkerinin-yargilandigi-dava-marta-ertelendi/
928 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-buyuksehir-belediyesinin-bazi-vakiflara-tahsis-edilen-yerleri-tahliye-etmeye-calismasi-haberi/
929 https://ifade.org.tr/engelliweb/kastamonu-universitesi-rektoru-hakkindaki-haberler/
930 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/154604
931 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazete-duvar-muhabiri-mimar-kaya-gozaltina-alindi-haber-1544317
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gündeme gelen Oprukçu üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. MHP’li bu yöneticinin yol ortasında yaptığı
saldırı ve parmak sallayarak ölümle tehdit etmesi bizi yolumuzdan döndüremez. Sonuna kadar konunun
takipçisi olacağız” dedi.932
6 Aralık 2021
● İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı yapıldığı iddialarıyla ilgili tweetlerin haberleştirilmesi nedeniyle İleri
Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün ve dönemin sorumlu müdürü İzel Sezer hakkında dava
açıldı.933 Dava konusu iddianamede, gazetecilerin İnal’a yönelik zincirleme biçimde “alenen hakaret”, “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi” ve “iftira” suçlarını işlediği öne sürüldü. Gazetecilerin üç yıl üç
aydan, 11 yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.934
● Yeniçağ’da “Katar’a ziyareti öncesi Erdoğan’a sorulması için gazetecilere verilen sorular sızdı”
başlığıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’a gitmeden önce havalimanındaki basın
toplantısındaki soruların önceden basına verildiği belirtildi. Haberde, AA, DHA, A Haber ve CNN Türk’ten
basın mensuplarına Erdoğan’a sorulmak üzere verilmiş sorular sıralandı.935
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat 2020’de partisinin grup toplantısındaki “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini yayınlayan BirGün, T24, Diken, Cumhuriyet, OdaTV, Sendika.org, Gazeteport, Turkishnews, Gazetemanifesto, Yarinhaber, tr.Mehrnews, muhalefet.org, Medium.com, Türkiye Haber Ajansı, Ulusal, Halkın Habercisi, Ege’nin Sesi, Yurttaş Tv ve Turkishnews’e erişim engeli ve yayın yasağı uyguladı. Kararın gerekçesinde, “Söz konusu paylaşımların talep edenin saygınlığını zedelediği ve kişilik haklarını da ağır biçimde ihlal ettiği” öne sürüldü.936 Kılıçdaroğlu’nun avukatı
Celal Çelik, ilgili haberlere erişim engeli getiren hakim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.937
7 Aralık 2021
● Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri gazeteci Kenan Kırkaya’nın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanmasında, gelmeyen evrakların ve henüz savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasının beklenmesine karar vererek, davayı 20 Ocak 2022’ye erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine 12 Aralık 2016’da “PKK silahlı terör
örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları” iddiası ile birçok kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Kapatılan DİHA’nın Ankara bölge temsilcisi Kırkaya da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.938
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri Cihan Ölmez’in “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılanmasında, yurt dışında olan ve mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan Ölmez’in ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Dava 1 Mart 2022’ye ertelendi.939
● Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alimder) Kepez’deki dört
katlı öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney’in940 yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi
18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’un başını keserek katletmesine ilişkin haberlere yayın yasağı kararı aldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, “olayın gerçekleşme şekli, suçun yeni işlenmiş olması ve kanıtların henüz
toplanmamış oluşu hususları göz önünü alınarak, soruşturmanın amacının tehlikeye düşürülmemesi, delillerin karartılmasının önlenmesi ile maktulün haklarının korunması açısından gizlilik kararı ve yayın yasağı”
getirilmesi talep etmişti.941

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhpli-baskan-yardimcisi-gazeteciye-yumruk-atip-olumle-tehdit-etti-6809091/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/254420-erdogan-in-avukatinin-rusvet-iddialarini-haberlestiren-gazetecilere-dava
https://t24.com.tr/haber/erdogan-in-avukatinin-rusvet-iddialarini-haberlestiren-gazetecilere-11-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi,999058
935 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/katara-ziyareti-oncesi-erdogana-sorulmasi-icin-gazetecilere-verilen-sorular-sizdi-491254h.htm
936https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1467799068483235844?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1467799068483235844%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Ferdogan-in-talebi-uzerine-kilicdaroglu-nun-grup-konusmasina-erisim-engeli-getirildi-368275
937 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-talebi-uzerine-kilicdaroglu-nun-grup-konusmasina-erisim-engeli-getirildi-368275
938 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kirkayanin-orgut-uyeligi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-yine-karar-cikmadi/
939 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cihan-olmez-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi/
940 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tarikat-yurdunda-vahset-yurt-binasinin-emniyet-mudurune-oldugu-iddia-edildi-1891187
941 https://www.gazeteduvar.com.tr/yurt-ascisi-universite-ogrencisinin-basini-satirla-kesti-haber-1544605
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● Aydın Nazilli Sulh Ceza Hakimliği, online cüzdan uygulaması Papara ile ilgili haberlere erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.942
8 Aralık 2021
● Halk TV muhabiri Hazar Dost943, Alimder’in öğrenci yurdunda yaşanan cinayeti araştırmak için
gittiği Antalya’da havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dost’un, daha önce haberini
yaptığı Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er’in şikayeti nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü.944
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews Editörü Gülşen Koçuk’un “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılanmasında, bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı.945 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, “sanal devriye” faaliyetleri sonucunda Koçuk’a ait sosyal medya
hesabında 2016 yılında yapılan iki ayrı paylaşımda “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda
bulunmuştu. Sonrasında Koçuk hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla iddianame hazırlamıştı. İddianamede, Koçuk’un AA’nın terör örgütü PKK yöneticiyle ilgili abonelerine servis ettiği ve daha sonra asılsız
olduğu ortaya çıkan “Bahoz Erdal Suriye’de öldürüldü” haberini alıntılayarak yaptığı “Bahoz Erdal tekzip
yayınlatmalı. Kişilik haklarına saldırı olmuştur” paylaşımı suç unsuru sayılmıştı.946
● MLSA Hukuk Birimi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Alanda Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşü takip ederken polis şiddetine uğrayan Artı TV muhabiri Bilal
Meyveci adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, gazeteci olarak
yürüyüşü takip eden Meyveci’nin basın mensubu olduğunun bilinmesine ve basın kartını göstermeye çalışmasına rağmen şiddete maruz bırakıldığı, yakın mesafeden biber gazı ve plastik mermi sıkılarak yaralanmasına neden olunduğu belirtildi.947
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, muhabir Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt
adına faaliyette bulunma” ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla yargılanmasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol
tedbirlerinin devamına karar verdi. Dava 31 Aralık’a ertelendi.948 Redhack’in sızdırdığı, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın damadı, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan gazetecilere yönelik savcı, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan cezalandırılmalarını istedi.949
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğubayazıt ilçesinde 18 Aralık 2019’da “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen gazeteci Aziz Oruç ile Muhammet
İkram Müftüoğlu ve HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek ile gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun
yargılanmasında, dijital materyal inceleme raporlarını beklemeye karar verdi. Dava 9 Mart 2022’ye ertelendi.950
9 Aralık 2021
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, soL Haber, T24 ve Tele 1’in “Emniyette ‘Yu-Ma-Tu’ depremi” haberlerine erişimi “hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle
engelledi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 7 Ekim tarihli kararı, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11
Ekim tarihli kararı ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ekim tarihli kararında iş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla ilgili haberlere erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engellenmişti.951

https://ifade.org.tr/engelliweb/online-cuzdan-uygulamasi-papara-ile-ilgili-haberler/
https://gazetekarinca.com/gazeteci-erdost-serbest-birakildi/
https://tele1.com.tr/gazeteci-hazar-dost-serbest-birakildi-521883/
945 https://www.gaziantephaberler.com/haber/8813595/gazeteciye-ilk-durusmada-hapis
946 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-gulsen-kocuk-sosyal-medya-paylasimlari-yuzunden-yargilandigi-davada-hapis-cezasina-carptirildi/
947 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsadan-gazeteci-bilal-meyveciye-yonelik-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu/
948 https://www.mlsaturkey.com/tr/alti-gazetecinin-yargilandigi-redhack-davasi-yilin-son-gunune-kaldi/
949 https://t24.com.tr/haber/berat-albayrak-in-yazismalarini-haberlestiren-6-gazeteciye-ceza-istendi,999369
950 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/154964?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
951 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-emniyet-muduru-ve-cok-sayida-mudur-hakkinda-rusvet-iddiasi-3/
942
943
944
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10 Aralık 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame çerçevesinde T24 yazarı Hasan Cemal’in Twitter’dan yaptığı iki paylaşımla “Cumhurbaşkanı’na zincirleme aleni hakaret” ettiği gerekçesiyle
hakkında dava açıldı. Biri 2016, diğeri 2020 yılında yapılan paylaşımların ikisi nedeniyle Cemal’in, Türk
Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesi uyarınca “seçme-seçilme” dahil kamusal haklarının yasaklanması da
istendi. Cemal’in 19 Temmuz 2016’da attığı “Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı
çıkmak değil, derinleşmekte olan ‘Erdoğan Darbesi’ne de hayır demektir!” ve T24 yazarı Murat Belge’nin
15 Temmuz 2020’de yayımlanan “Hilafet” yazısını alıntılayarak yaptığı “Hilafet geri gelecekse herhalde
Halife de Tayyip Erdoğan olacak” paylaşımları “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olarak değerlendirildi.952
● İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı953 kapsamında bianet.org’un eski muhabiri Beyza Kural’ın 6 Kasım 2015’te Beyazıt’ta YÖK protestosuna takip
ederken polis şiddetine maruz kalması nedeniyle polis memurları aleyhindeki davaya, MLSA’nın müdahil
olma talebini reddetti. Mahkeme, polis Nihat Doğan’ın SEGBİS ile hazır edilmesi için talimat yazılmasına
karar vererek, davayı 11 Mart 2022’ye erteledi.954
● Kayseri Develi Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki “Van İpekyolu
Kaymakamı’nın karşısında ayağa kalkmadığı için darp edilen görevli” haberleriyle ilgili içeriğe955 erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.956
● Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ahmet Kanbal’ın “terörle mücadelede görev almış
kişileri hedef gösterme” iddiasıyla yargılandığı davada957, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’in katılma talebini kabul etti. Dava 2 Şubat 2022’ye ertelendi.958
12 Aralık 2021
● Bağımsız gazeteciler Nebiye Arı, Yağmur Kaya ve Hilal Işık, “Barınamıyoruz Hareketi”nin İstanbul’dan Ankara’ya düzenlediği yürüyüş protestosunu takip ederken gözaltına alındı. Gözaltı anını görüntüleyen serbest gazeteci Nebiye Arı, “Basın kartım olmadığı söylenerek gözaltına alınıyoruz, çalışma arkadaşım Işık ile beraber araca bindirildik ve polis tarafından azarlandık. Bağımsız gazeteci olduğumu söylememe
rağmen işe yaramadı” paylaşımında bulundu. Gazeteciler gece saatlerinde serbest bırakıldı.959
● Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sahibi Mehmet
Koyuncu, İlave TV sahibi Arif Kocabıyık ve kanalın kameramanı Turan Kural, “kişisel verileri alenen yaydıkları” iddiasıyla Antalya’da gözaltına alındı. Kendine Muhabir hesabında Hasan Köksoy, “Sabah saat
yedide polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşim Köksoy’u şu an
polisler araca bindirip götürdüler. Arama emri sebebi Mücahit Birinci” paylaşımı yapıldı. Sade Vatandaş
kanalının sahibi Koyuncu da sosyal medyadan, “Polisler şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul’da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada”
mesajını paylaştı.960
13 Aralık 2021
● Antalya Nöbetçi Hakimliği, “kişisel verileri alenen yayma” gerekçesiyle gözaltına alınan İlave TV
sahibi Arif Kocabıyık ile kameramanı Turan Kural, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sahibi Mehmet
Koyuncu ve Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy’un ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest
bırakılmasına karar verdi.961
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri gazeteci Durket Süren’in televizyon
programı için haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri, Twitter paylaşımları ve KHK ile kapatılan
Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne üyeliği nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmasını 21 Şubat 2022’ye erteledi.962
https://t24.com.tr/haber/hasan-cemal-in-iki-twitter-paylasimina-cumhurbaskani-na-hakaret-davasi-acildi,999900
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-beyza-kural-a-siddet-uygulayan-polis-yine-durusmaya-katilmadi-hakkinda-yakalama-karari-cikartilmadi,999857
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-beyza-kurala-polis-siddeti-davasinda-sanik-polisler-yine-durusmaya-gelmedi/
955 https://ifade.org.tr/engelliweb/van-ipekyolu-kaymakaminin-karsisinda-ayaga-kalkmadigi-icin-darp-edilen-gorevli-haberleri/
956 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-10/
957 https://gazetekarinca.com/gazeteci-ahmet-kanbala-ceza-talebi/
958 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-ahmet-kanbal-icin-ilk-durusmada-hapis-cezasi-istedi/
959 https://www.evrensel.net/haber/450018/ankarada-gozaltina-alinan-gencler-serbest-birakildi
960 https://www.gazeteduvar.com.tr/youtubeda-sokak-roportaji-yapanlara-es-zamanli-gozalti-haber-1545170
961 https://tr.sputniknews.com/20211213/sokak-roportaji-yapan-youtuberlar-hakkinda-ev-hapsi-talebi-1051712915.html
962 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-durket-suren-icin-ceza-istedi/
952
953
954
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● İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel yazarı Ender İmrek’in 30 Temmuz 2021’de
yayımlanan yazısıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” iddialarıyla
hakkında soruşturma başlattı. İmrek’in haberde kullandığı “Saray’ın kaç uçağı var? Sekiz mi? 13 mü? Peki
yangın uçağı… Türkiye’nin kaç yangın uçağı var… Saraylara harcanan o paralarıyla kaç yangın uçağı alınırdı? Beş mi? 10 mu… Kaç? Kıbrıs’a kaç uçakla gittiler? 8 miydi?” ifadeleri suçlama sayıldı.963 İmrek ise,
“Eleştiri kapsamındaki her şeyi soruşturma konusu yapıyorlar. Basın üzerinde tahakküm oluşturmak istiyorlar” dedi.964
● Kayseri Develi Sulh Ceza Hakimliği, Develi Kaymakamlığı’na atanan eski İpekyolu Belediyesi
kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi kayyumu Sinan Aslan’ın talebiyle belediyede usulsüzlük yaptığına ilişkin çıkan 66 habere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.965 Hakimlik, ayrıca İpekyolu Belediyesi’ne kayyum olarak atanan İhsan Emre Aydın’ın kendisinden önceki döneme ilişkin iddia edilen
usulsüzlükler hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettiğine ilişkin yaptığı resmi açıklamaya da
Aslan’ın talebi üzerine yayın yasağı getirdi.966
14 Aralık 2021
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada967 savcılık KHK ile kapatılan Rojeva
Medya gazetesi dağıtımcıları Veysi Altın ve Ercan Yeltaş’ın “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan
15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Dava 22 Mart 2022’ye ertelendi.968
15 Aralık 2021
● Cumhuriyet’te sekiz gazeteci TGS üyesi olduktan sonra işten çıkartıldıkları için yapılan eyleme
katılan Aykut Küçükkaya, Genel Yayın Yönetmeni görevinden alınması sonrasında gazeteden istifa etti.
Gazete çalışanları Küçükkaya’ya destek için “Küçükkaya’nın emekten yana tavrı nedeniyle cezalandırılması bizleri derinden yaraladı” açıklamasını yaparak, işe iadesini istedi. Çalışanlar, tepkiler üzerine işten
atılma kararları iptal edilen sekiz kişinin bazılarına görev verilmediğini de açıkladı.969
16 Aralık 2021
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme” iddiasıyla üç yıl dokuz ay hapis
cezasına karar verdi. İstanbul’da 25 Kasım 2017’de evlerine yapılan operasyonla TV10 çalışanları Kemal
Karagöz ve Demir gözaltına alınmış, Karagöz 1 Aralık 2017’de çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol
şartı ile serbest bırakılırken, Demir tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.970 Demir, 8 Şubat 2019’da
tahliye edilmişti.971
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem’in köşe yazarı ve Yayın Danışma
Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın “örgüt propagandası” iddiasıyla yeniden yargılandığı davada972, internette
yayınlanan yazılarının URL’sinin Siber Suçlar Bürosu’ndan sorulmasına karar vererek, davayı 10 Şubat
2022’ye erteledi.973
17 Aralık 2021
● Cumhuriyet’te Aykut Küçükkaya’nın gazeteyle tüm bağının kesilmesi sonrasındaki istifa haberleri
üzerine gazete yönetimi, çalışanlara uyarıda bulundu. Cumhuriyet yönetimince gönderilen e-postada, “Sütun sahibi kimi yazarlarımıza gazeteden istifa etmeleri için içeriden ve dışarıdan baskı yapıldığına ilişkin
duyumlar bulunmaktadır. Gazetemizin geleceğe taşınması sorumluluğunu ve birikimini, kamuoyundaki değerini yitirtmeye yönelik bu davranışlar kabul edilemez niteliktedir. Gazete içinde gelişmeleri bahane ederek çalışma barışını bozma ve gazetenin yayınını engelleme, geciktirme, baltalama çabası içinde olmak

https://www.evrensel.net/haber/450192/yazarimiz-ender-imreke-turkiye-yaniyor-saray-izliyor-yazisi-nedeniyle-sorusturma-acildi
https://t24.com.tr/haber/evrensel-gazetesi-yazari-ender-imrek-e-sorusturma,1000509
https://ifade.org.tr/engelliweb/van-ipekyolu-eski-kaymakami-ve-belediye-baskan-vekili-hakkindaki-haberler-2/
966 https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-kayyim-yeni-kayyimin-aciklamasina-yayin-yasagi-getirmek-istedi-haber-1545345
967 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-dort-adet-gazete-icin-gazete-dagiticilari-altin-ve-yeltasin-15-yila-kadar-hapsini-istedi/
968 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/155664
969 https://m.bianet.org/bianet/medya/254854-cumhuriyet-emekcileri-kucukkaya-nin-gazetesiyle-bagi-koparildi
970 https://www.mlsaturkey.com/tr/tv10-calisanlarindan-kemal-demire-hapis-cezasi-verildi/
971 https://www.pirha.net/tv10-kameramani-kemal-demir-tahliye-edildi-158365.html/08/02/2019/
972 https://t24.com.tr/haber/yazar-asli-erdogan-in-ozgur-gundem-davasi-kapsaminda-yeniden-yargilandigi-davanin-ilk-durusmasi-goruldu,1001242
973 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-asli-erdoganin-propaganda-suclamasiyla-yargilanmasina-yeniden-baslandi/
963
964
965
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isteyenler varsa, onlara 5447 sayılı İş Yasası’nın birçok maddesinde yer alan işyerinde barışın sağlanmasına
ilişkin hükümleri bir kez daha anımsatmak isteriz” denildi.974
19 Aralık 2021
● Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin ile röportaj yaptığı esnada kameralar önünde ses sorununu çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet
Demir’e tokat attı. Videoda, Demir’e uygulanan şiddet esnasında Şahin’in duruma tepki göstermediği, konuşmasına devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Sarıkaya, “Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı
sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim
ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter
bitmez Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim.
Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu
belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde Demir,
Akın ile olaya tanıklık eden Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum” dedi.975
20 Aralık 2021
● Odatv’nin iki yazarı M. Ayhan Kara ve Nurzen Amuran, yayın politikasında değişikliğe gidildiği
ve yazıları sansürlendiği gerekçesiyle Odatv’den ayrıldıklarını duyurdu. Kara, veda yazısında, “Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın’ın duruşu”nda portaldaki “içeriğin sulanması ve magazinleşmesi,” “köşe yazarlarına ve röportajcılara dolaylı olarak sansür yapılması” iddialarını öne sürerek, “Odatv’de sekiz yıl boyunca
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan döneminde özgürce, virgülüme karışılmadan yazdım, ürettim. Zor günlerinde Odatv’nin yanında oldum. Barış’lardan önce bir veda yazısıyla ayrılıp dört- beş ay sonra döndüm ama
imtiyaz sahibi gördüm ki yeni bir Odatv konsepti kurmak istiyor. Bu defa kesin olarak ayrılmış bulunuyorum” ifadesini kullandı. Amuran da, Yalçın ile son zamanlarda “konuk seçimine” dair aralarında görüş ayrılığı yaşandığını ve bu nedenle Odatv’den ayrıldığını belirterek, “Ben kalemimi ne kiraya verdim ne de
başkalarının hizmetine teslim ettim. Böylece babamın vasiyetini yerine getirdim. Ömrümün kalan yıllarında
bu yolda yazmaya devam edeceğim” dedi.976
21 Aralık 2021
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Artı TV muhabiri Hayri Demir hakkında “terör örgütüne üye
olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında adli kontrol tedbirlerimin
kaldırılması talebini reddederek, davayı 19 Nisan 2022’ye erteledi.977
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün yazarı Enver Aysever hakkında sosyal
medya hesabından paylaştığı karikatürle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”
iddiasıyla yedi ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, verdiği cezayı dört bin 500 lira adli para
cezasına çevirerek, Aysever’in cezasını beş taksitle ödemesine karar verdi. Aysever, 20 Mart’ta bol giyimli,
elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını
gösteren Birol Çün imzalı karikatürü, “Sadece bu sorun” ve “Neymiş asıl mesele, anladık mı?” ifadeleriyle
paylaşmıştı.978
● İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay 10. Dairesi’nin, toplumsal olaylarda
halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair oybirliği ile verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Dilekçede, “Genelge ile Anayasa ve haberleşme özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir husus
düzenlenmemiştir. Genelgenin ‘basın hürriyeti’ni sınırlayıcı düzenlemeler içerdiği şeklindeki gerekçeler
gerçeğe uygun değildir. Kamuya açık bir yerde bir olaya müdahale eden, yetkisini kullanan polisi engellemek, cep telefonu ile çekim yaparken polise müdahale etmek, çok yakın bir yerden çekim yapmak suretiyle
polisin görevini yapmasını engellemek amacını taşıyan çekimler ile ortada toplumsal bir olay veya suça
konu olabilecek fiil olmaksızın ses ve görüntü kaydının alınması eylemlerinin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’

https://www.medyaradar.com/cumhuriyet-vakfindan-flas-aciklama-yazarlarimiza-istifa-etmeleri-icin-haberi-2068318
https://www.sondakika.com/haber/haber-gazeteci-muharrem-sarikaya-ses-teknikerine-tokat-14609455/
976 https://susma24.com/odatv-yazarlari-sansur-nedeniyle-haber-portalindan-ayrildiklarini-acikladi/
977 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayri-demirin-davasi-bir-kez-daha-ertelendi/
978 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/enver-aysevere-dini-degerleri-asagilama-sucundan-4-bin-500-lira-para-cezasi/2453578
974
975
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ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarına vücut verdiği tartışmasızdır. Açıklanan nedenlerle genelgenin
yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılması gerekmektedir” denildi.979
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, yoga eğitmeni Akif Manaf’ın beraatıyla sonuçlanan bir davayla ilgili
yayın yasağı olmasına rağmen açıklama yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İHD Eş Genel Başkanı
Eren Keskin’in beraat etmesine ilişkin bir habere erişimi “hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle engelledi.980
22 Aralık 2021
● İstanbul Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Demirören Holding tarafından “onur kırıcı
sözler içerdiği, haber sınırı ve amacını aştığı” iddiasıyla Cumhuriyet’ten Hazal Ocak aleyhine “En şanslı
golfçü... Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören’e kiraladı” haberi nedeniyle üç kuruş
tazminat istemiyle dava açıldı.981
● İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem hakkındaki
351 habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.982
24 Aralık 2021
● Bolu Belediyesi, Başkan Tanju Özcan’ın evinde yabancı uyruklu birini çalıştırdığı iddiasını haberleştiren Medya14 muhabiri Ahin Aslan’ın, belediye etkinliklerine ve basın açıklamalarına katılmasını
yasakladı. Aslan, ayrıca belediye basın WhatsApp grubundaki cinsiyetçi söylemlere de tepki göstermesinden
dolayı gruptan atıldı. Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Aslan’ın haberi üzerine Özcan, “Bizim evimizde,
daha önce Türk vatandaşlığı alan Fas uyruklu bir kadın dört yıl boyunca çalıştı. Müfettiş incelemesi de
geçirdim” demişti.983
● Aksaray 2. Sulh Ceza Hakimliği, Aksaray’da bir ortaokulda matematik öğretmeni tarafından öğrencisine şiddet uygulamasıyla ilgili görüntülerin yer aldığı haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.984
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Almanya vatandaşı, gazeteci Meşale
Tolu’nun da aralarında bulunduğu 27 kişinin “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamalarıyla yargılandığı davayı heyet değişikliği gerekçesiyle karara bağlamadı ve 17 Ocak 2022’ye
erteledi.985
● Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bağımsız gazeteci
Cevheri Güven’in mal varlığına el konuldu. Kararda, 770 kişi ve bir de vakfın mal varlıkları yer alırken, bu
kişiler arasında Almanya’ya iltica eden Güven de yer aldı.986
27 Aralık 2021
● Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), aralarında gazeteciler Emin Çapa, Alican
Uludağ, Erk Acarer ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un da bulunduğu 26 kişi hakkında döviz
kurundaki hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.987 BDDK, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik
paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.988 BDDK’nın suç
duyurusunda bulunduğu gazeteci Emin Çapa, “Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun beni korkutması, yıldırması
mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık hem insanlık hem de mesleki sorumluluğum”
dedi.989 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Merkez Bankası’nın faiz kararını bir gün önceden bilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşini işaret ederek, konuya ilişkin, “Önce içeriden bilgi
979 https://t24.com.tr/haber/icisleri-ve-emniyet-ten-toplumsal-olaylarda-ses-ve-goruntu-kaydi-alinmasini-engelleyen-genelgeyi-hukuksuz-bulan-danistay-kararinaitiraz,1002358
980 https://ifade.org.tr/engelliweb/yoga-egitmeni-ile-ilgili-haberler/
981 https://t24.com.tr/haber/demiroren-den-cumhuriyet-e-ziraat-bankasi-davasi,1002711
982 https://ifade.org.tr/engelliweb/cnr-holding-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/
983 https://www.mlsaturkey.com/tr/tanju-ozcandan-evinde-gocmen-calistirdigini-haberlestiren-gazeteciye-sansur/
984 https://ifade.org.tr/engelliweb/aksarayda-ogrencisine-siddet-uygulayan-ogretmen-haberleri/
985 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mesale-tolunun-da-yargilandigi-davada-karar-cikmadi/
986 https://haber.sol.org.tr/haber/adil-oksuz-emre-uslu-cevheri-guven-ve-zekeriya-ozun-mal-varliklari-donduruldu-321540
987 https://twitter.com/BDDKResmi/status/1475721270046216192
988 https://twitter.com/BDDKResmi/status/1475503832906051595
989 https://twitter.com/ecapa_aklinizi/status/1475440292463587329
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sızdıran Nurettin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu”990 tepkisini gösterdi.991
28 Aralık 2021
● İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in eski İstanbul Cumhuriyet
Başsavcı vekili şimdiki Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’a “kamu görevlisine alenen hakaret” ettiği
iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Yücel hakkında 20 Şubat 2019’da paylaştığı bir tweeti nedeniyle açılan
dava 8 Şubat’a ertelendi.992
● Facebook, MA’nın 100 bin abonesi olan resmi sayfasını yayından kaldırdı. MA, “Facebook, ajansımızın 100 bin takipçili, onaylı hesabını yayından kaldırdı. Neredeyse her haberimize sansür uygulayan,
en ufak bir şikayette gönderilerimizi engelleyen Facebook, hiçbir itirazımızı dikkate almadı” açıklaması
yaptı.993
29 Aralık 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın, “Şu Peker meselesi” ve
“Pandora” başlıklı yazıları nedeniyle “kamu görevlisine hakaret ve iftira” ettiği iddiasıyla suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusunda, köşe yazılarının basın özgürlüğü kapsamında kalmasının mümkün olmadığı,
sansasyon yaratma ya da manipülasyon yapma amacına yönelik haberlerin, köşe yazılarının basın özgürlüğü
ile gerekçelendirilemeyeceği ifade edildi. Yılman ise, basın savcılığına verdiği ifadede, “Soylu, www.habertürk.com internet sitesinde 27.05.2021 ve 11.06.2021 tarihinde yayınlanan iki yazımda kendisine hakaret
ettiğim ve iftira attığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.994
30 Aralık 2021
● İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Yolculuk Gazetesi muhabiri Buse Söğütlü’nün de aralarında
bulunduğu “8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü” etkinliğine katıldıkları için 35 kişi hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla yargılanmalarında üç sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, suçtan
zarar görme ihtimali gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davaya katılımının kabul edilmesine de
karar verdi. Dava 28 Nisan 2022’ye ertelendi.995
● İstanbul Çatalca Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün, “Martı” adlı elektrikli scooter firmasının
CEO’su Oğuz Alper Öktem hakkındaki haberi, haberle ve haberdeki kişilerle ilgisi olmayan bir erişim engeli başvurusunda sehven araya karıştığı iddia edildiği için erişim engeli kararı verdi. İlgili erişim engeli
kararına BirGün’ün 9 Haziran 2021’deki “AKP’li vekilin kızı ile Martı’nın CEO’su evlendi, nikah öncesinde Erdoğan ziyaret edildi” başlıklı haber muhatap oldu. Haberde TBMM Başkanvekili ve AKP Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in kızı İrem Bilgiç’in Öktem ile evlendiği, çiftin nikâh öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiği aktarılıyordu. Avukat Atakan Karataş, söz konusu düğün haberlerine
erişim engeli uygulanması talepleri kapsamında, BirGün’deki konuyla ilgili olmayan haberinin sehven eklendiğini iddia etti.996
31 Aralık 2021
● AYM, Aksiyon dergisi muhabiri Cemal Azmi Kalyoncu’nun sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasına ilişkin “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” yönelik başvurusunu dayanaktan yoksun bularak, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal
edilmediğine hükmetti.997
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, RedHack davasında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak
verme veya ele geçirme” suçlamasıyla DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın, BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ve
https://twitter.com/enginozkoc/status/1475432254587428865?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bddknin-suc-duyurusuna-chpden-tepki-once-bakanin-kardesini-sorusturun-6852576/
992 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-deniz-yucelin-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/
993 https://bianet.org/bianet/medya/255414-mezopotamya-ajansi-nin-facebook-hesabi-kapatildi
994 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soylu-suc-duyurusunda-bulunmustu-sevilay-yilman-ifade-verdi-1896378
995 https://www.mlsaturkey.com/tr/feminist-gece-yuruyusu-davasi-hakimi-erkekler-de-olduruluyor-biz-de-mi-toplanalim/
996 https://www.birgun.net/haber/bir-erisim-engeli-hikayesi-alakasiz-haberi-sehven-araya-sikistirdilar-371177
997 https://kronos34.news/tr/aym-gazeteci-cemal-kalyoncunun-bireysel-basvurusunu-reddetti/
990
991
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DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik’e birer yıl sekizer ay hapis cezaları verdi. Mahkeme, Öğreten, Çelik,
Yoksu, Kanaat ve Sargın’ın “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davadan ise beraat
kararı verdi. Kanaat, Öğreten ve Çelik’in gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin verilen cezadan mahsup
edilmesine hükmedilerek, verilen cezaları iki yıl süreyle ertelenmesine karar verildi. Gazeteciler hakkındaki
tüm adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı. Mahkeme aynı dava kapsamında yargılanan ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın ise “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamaları yönünden beraatına karar verdi.998

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Ocak 2021
● Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Kadın Savunma
üyesi Buse Üçer’i Ankara Mor Mekan çıkışında gözaltına aldı. Üçer’in, AKP İl Başkanlığı önünde mor
boya eylemi nedeniyle Üniversiteli Kadın Kolektifi üyelerinin gözaltına alınması üzerine Twitter’dan yaptığı “Bu kenti ateşe vereceğimiz günler yakındır” paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Üçer,
“halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.999
● Van Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, söz konusu yasaklara ilişkin Ekim 2020’de Meclise önerge
sunarak, etkinlik yasaklarının kentte 1500 gündür sürdüğünü belirtmiş, bu durumla birlikte, toplanma özgürlüğü ve gösteri yürüyüşü hakkının ulusal ve uluslararası mevzuatta yurttaşların en temel haklarından
olmasına rağmen, Van’da soyut gerekçelerle Anayasal haklarının tamamen ortadan kaldırıldığını söylemişti.1000
3 Ocak 2021
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökkuşağı kitabıyla ilgili “muzır tesir yapacak nitelikte” tespiti yapıldığı belirtildi. Kurul, “Söz konusu kitapta
cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların
ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir, ayrıca çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir” kararı aldı. Bu nedenle bakanlıktan söz konusu kitabın “Küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içerisinde teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabileceği açıklandı.1001
4 Ocak 2021
● Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto gösterilerinde dört öğrenci
gözaltına alındı. Polis müdahalesinde öğrencilerin üzerine plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Müdahalede bir kadın öğrenci fenalaştı. Polis, özel güvenlik görevlileri ile üniversite girişindeki demir kapılara
kelepçe taktı.1002
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var” sözleri nedeniyle CHP’li Fikri Sağlar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya
aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca
ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, re’sen
soruşturma başlatılmıştır” denildi.1003 Sağlar ise, “AKP ‘hukuk reformuna’ hız kesmeden devam ediyor.
Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten
bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?” tepkisini gösterdi.1004

https://tele1.com.tr/redhack-davasindan-gazetecilere-hapis-cezasi-536662/
https://t24.com.tr/haber/kadin-savunmasi-uyesi-buse-ucer-serbest-birakildi,924106
1000 https://www.evrensel.net/haber/422596/vandaki-eylem-ve-etkinlik-yasagi-15-gun-daha-uzatildi
1001 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-bir-kitabi-muzir-yayin-ilan-etti/2096899
1002 https://www.evrensel.net/haber/422747/kayyum-rektor-melih-buluyu-protesto-eden-bogazici-ogrencilerine-polis-mudahalesi
1003 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-chp-eski-milletvekili-fikri-saglar-hakkinda-sorusturma-video
1004 https://www.evrensel.net/haber/422742/chp-eski-milletvekili-fikri-saglar-hakkinda-sorusturma-acildi?a=e93
998
999
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5 Ocak 2021
● Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilerden
17’si, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “görevli memura mukavemet”
suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ayrıca 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı
önünde ‘Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz’ başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi
yapan kişilerden, gösteriler sırasında ‘2911 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘Görevli Memura Mukavemet’ suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir” denildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında
Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim
kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi. Çataklı, Boğaziçi’ndeki eylemlerde
gözaltına alınan 17 kişiden 15’inin öğrenci olmadığını iddia ederek “Gözaltına alınanlardan bazıları MLKP
ile irtibatlı” iddiasını ileri sürdü.1005
● Ankara Kadın Platformu’nun bir yıldır kayıp Gülistan Doku’nun akıbetini gündeme taşımak için
yaptığı eylemde Jin News çalışanları Habibe Eren ile Öznur Değer ve gazeteci Eylül Deniz Yaşa’nın da
olduğu 18 kişi1006 sürüklenerek gözaltına alındı.1007
● İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili “Yapılan operasyonlarda; ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahıs gözaltına alınmış, 11 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir” açıklaması yaptı. Ayrıca, açıklamada, “Polisimiz, her olayda olduğu gibi, dünkü protesto
gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz”
denildi.1008
● Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Melih Bulu’nun rektör olarak atanması kararını “Kayyum rektör
istemiyoruz” ve “Melih Bulu Boğaziçi’ne rektör olamaz” sloganlarıyla protesto etmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Boğaziçi Üniversitesi’ne giderek burada protesto yapan öğrencilere
destek verdi. Öğrencilere emniyet ekipleri biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
Gözaltına alınan üç öğrenci daha sonra serbest bırakıldı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada üniversitelere 2016’dan itibaren tek elden kayyum atamaları yapılmaya başlandığı anımsatılarak, Boğaziçi Üniversitesi’ne 1980’de yapılan askeri darbe rejimi döneminden bu yana ilk kez okul dışından bir rektör ataması
yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Akademi, ideolojiler üstü bir oluşumdur; ancak üniversite mensuplarının iradesinin hiçe sayılarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir. Biz Boğaziçili öğrenciler
olarak, üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen, üniversitemizin özerkliğinin; kişiliğine ve geçmişine
bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil, üniversite mensuplarının yaptığı demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz” denildi.1009
6 Ocak 2020
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar gerekçesiyle sabaha karşı 33 adrese düzenlenen operasyonda 14 öğrenci daha gözaltına alındı. Böylece toplamda 40 öğrenci bu operasyonlarla gözaltına alındı.1010
Ayrıca polis, operasyonda bir öğrenciyi ararken Yeldeğirmeni Mahallesi muhtarı Sultan Aksu’nun evine
operasyon yaptı.1011 Aksu’nun kardeşi ve Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Bu sabah
Yeldeğirmeni Muhtarı kardeşim Sultan Aksu, eşi ve yedi yaşındaki kızının yaşadığı ev polislerce basılıyor.
Yere yatırılıyorlar, tehditlerle Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan öğrencilerden birinin ismini soruyorlar. Muhtar olduğuna ikna olunca özür diliyorlar” dedi.1012 Aksu, “Evi basılan muhtar olmazsa her yurttaş
için böylesi davranış nedeniyle özür dilemek gerekmez mi? Yedi yaşındaki bir çocuğa yaşattıkları korku

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-ogrencilerine-ev-baskini-gozaltina-alindilar-1803746
https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1346494031749140481?s=08
1007 https://www.evrensel.net/haber/422863/ankaradaki-gulistan-doku-eyleminde-18-kadin-gozaltina-alindi
1008 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi1
1009 https://www.birgun.net/haber/ogrenciler-akademisyenler-universitesine-sahip-cikti-kayyum-rektore-hayir-329124
1010 https://tele1.com.tr/bogazici-ogrencilerinin-yine-evleri-basildi-gozalti-sayisi-40a-yukseldi-301309/
1011 https://tele1.com.tr/kayyum-rektore-direnen-ogrenciyi-arayan-polis-muhtarin-evini-basti-301402/
1012 https://twitter.com/aksu_basaran/status/1346542295647211520
1005
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nasıl telafi edilecek? Yeldeğirmeni öğrencilerin yaşadığı bir mahalle ve muhtarın evi tüm öğrencilere açıktır” diyerek tepki gösterdi.1013
● İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve
sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun
salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır” açıklaması yaptı.1014
7 Ocak 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda gözaltına alınan 24 kişiden 22’si adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. İki kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi sonrasında bu talep reddedildi.
Serbest bırakılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak Çetiner, gözaltındaki çıplak arama işkencesini ve
kötü muameleye ilişkin, “Saat altıya doğru kapıyı vurup kırdılar koçbaşıyla. Ben ilk başta rüya sandım uyanana kadar annemle babamı yere yatırmışlardı zaten sonra beni de yatırdılar. Evi aradılar, odamın her yerini
dağıttılar; beni gözaltına alarak götürdüler. Vatan Emniyet’te çıplak arama yapıldı. Onun dışında biz içeride
gözaltındayken açlık grevdeydik arkadaşlarla sadece şeker aldık. O şekerleri de sanıyorum altı-yedi saat
vermediler bize avukatlarımız göndermesine rağmen. Suları geç verdiler, yeterli sayıda su vermediler avukatlarımızın gönderdiklerini de” diye konuştu. Çetiner, esas belirtmek istediğinin bugün Bayrampaşa’da
yaşananlar olduğuna değinerek “Saat 12 sularından sağdan soldan doktorlar çekmeye çalıştılar onları engellediler. Acili boşalttılar ve hepimizi ters kelepçeyle sağlık kontrolüne götürdüler. Bileklerimizi hissetmiyorduk artık. Kayyum rektöre karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.1015
8 Ocak 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarını destekleyen CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki
bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?”
sorusunu yöneltti. Soylu, Türkiye’nin birçok zorluktan geçerek badireler atlattığını, militan ruhlu insanları
da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördüğünü ifade ederek “Ama bu tezgaha bu ülke bir
kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası” dedi. Soylu, devamında
ise “Binlerce dolar gazetelerinden maaş alan o insanlara sesleniyorum. Kalemleriniz devlete ve bu milletin
dirliğine karşı cellatlık için hep bilenmiş oldu. Bir gün bu insanların vicdanına dokunmadınız. Bir gün bu
ülkenin birliği için, beraberliği için nasıl bir gayret gösteririm diye bir düşünce içerisinde olmadınız. Darbe
şakşakçısı oldunuz. Darbenin meşruiyetini nasıl sağlarım diye bir anlayış içerisinde oldunuz” ifadelerini
kullandı.1016 Bu suçlamalara karşı CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, “CHP’si ve CHP’li il başkanları
illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler.1017 Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız
olur:))” paylaşımında bulundu.1018
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarıyla ilgili Ankara’daki dayanışma eyleminde 30 kişi gözaltına aldı. Bir grup öğrenci, “Kayyum rektör istemiyoruz! Boğaziçi’nin yanındayız” sloganıyla Güvenpark’ta
basın açıklaması yapmak isteyince polis müdahalesi gerçekleşti. Burada KRT TV ekibi de polis ekiplerince
engellenmeye çalışıldı. Gözaltına alınan öğrenciler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eylem
öncesi evlerinin önünden gözaltına alındıklarını belirten öğrenciler ise, üç saat emniyet otoparkında araç
içinde tutulduktan sonra resmi işlem yapılmadan serbest bırakıldıklarını duyurdu.1019
9 Ocak 2021
● Avukat Tugay Bek, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “kel” dediği için hakkında
açılan soruşturma takipsizlik kararı verilmişken bu kez de bir müvekkiline benzer bir paylaşımdan dolayı
soruşturma açılmasına tepki gösterdi.1020 Soylu’nun cinsel saldırı sanığı Musa Orhan’ın tutuklanması için
https://twitter.com/aksu_basaran/status/1346543235762692096
http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi2
1015 https://tele1.com.tr/tutuklamaya-sevk-edilen-bogazici-universitesi-ogrencileri-serbest-birakildi-302762/
1016 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-canan-kaftancioglu-nu-hedef-aldi-bogazici-nde-ne-isin-var-329624
1017 https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1347469180992450562?s=20
1018 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyludan-kaftanciogluna-militan-ruhlu-orada-ne-isi-var-1804540
1019 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bogazici-protestolarinda-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-birakiliyor-329678
1020 https://www.evrensel.net/haber/423177/soyluya-kel-denilmesi-takipsizlik-kararina-ragmen-yine-sorusturma-konusu-oldu
1013
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yapılan sosyal medya kampanyasını hedef alması üzerine Soylu’yu tecavüz sanığını desteklemekle eleştirenlere yönelik ülke genelinde soruşturma başlatıldı. Bek, “Tecavüz gibi bir suç karşısında sessiz kalmayı
içine sindiremeyen ve sosyal medyadan itirazını dile getirmek isteyenler cezalandırılmak istenmiş. Toplum
korksun sinsin itiraz etmesin isteniyor. Gelinen aşamada İçişleri Bakanı’na ‘kel’ demenin dahi soruşturma
konusu yapılması ifade hürriyetinin sınırlarının ne ölçüde daraldığının açık göstergesi” dedi. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün ise, soruşturma konusu yapılan “Sen Sus Kel” etiketli paylaşımları Anayasa Mahkemesi’nin
iptal ettiği “sanal devriye faaliyetleri” yöntemiyle tespit ettiği ortaya çıktı.1021
● Ankara’da Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla dayanışma eylemine yapılan polis müdahalesinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Deniz Baran Özbudak’ın bacağı iki yerinden kırıldı. Özbudak, “Çevik kuvvet bize saldırdığında, sol dizimin dış tarafına
birkaç tane darbe geldi. En son bir darbe daha gelince dizim içe doğru gitti. Ondan sonra yere düştüm. Yere
düştükten sonra dizimin üzerine birkaç basınç daha oldu. ‘Bacağım kırıldı, bacağımı kırdınız’ diye söyledim. İlk tekmeyi atan polislerden biri o sırada kaçtı. Hemen çevik kuvvet kalkanlarının arkasına koşar adım
gitti. Polis kamerasında bunlar görülür, silmezlerse eğer” dedi. Avukat Ezgi Önalan da “Raporların tamamını elde ettikten sonra suç duyurusu yapacağız. İlk gözaltı işlemi sırasında bizzat bacağı kıran polisler
hakkında hem tutulduğu karakoldaki polisler hakkında hem de bu şekilde gitmesine izin veren sağlık çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.1022
11 Ocak 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisine yönelik
“sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle bir milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu
hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla yaptığını açıklamasını işaret ederek, “Bu açıklamada sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal
edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır” açıklaması yaptı. Erdoğan, ayrıca TBMM’deki konuşması nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında da 250.000
liralık manevi tazminat davası açtı. Özkoç, TBMM’deki konuşmasında Erdoğan’a yönelik “Habur Sınır
Kapısı’ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın? Bu ülkedeki ölen askerlere neden ‘kelle’ dedin” diye sormuştu. Öz koç
aleyhindeki dilekçede, “Askerlerimizin katledilmesine sebep olmakla, katledilen 3 milyon 750 bin Müslüman kanı eline bulaşmış olmakla, PKK’ya hendekleri kazmak için izin vermekle, hendek kazdırtmakla,
PKK terör örgütünü Türkiye’ye aldırmakla, PKK ile anlaşıp Öcalan’la anlaşıp valilere emir verip de askerimizin ölmesine neden olmakla itham etmiş ve bu suretle Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ve itibarını
zedeleyecek söylemlerde bulunmuştur” denildi.1023
● Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan 14 Cargill işçisi, işe geri alınmaları için
başlattıkları eylemin 1000’inci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önündeki basın açıklaması yapmak isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. İşçilere “Biz devletin gücüyüz neler yapabileceğini orada gösteririz
size” tehdidinde bulunulduğu ifade edildi. İşçilerden 13’ü gözaltına alındı. Ayrıca polis, kalkanları ile basın
mensuplarınca görüntü almasını engelledi.1024
● Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, ODTÜ’de 2018’de düzenlenen mezuniyet töreninde “Tayyipler Alemi” karikatürlü pankartı taşıyan dört öğrenci ve pankartın baskı işlemini yaptığı gerekçesiyle suçlanan matbaacı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına ilişkin kasıt ve yasal unsur bulunmadığı
gerekçesiyle beraat kararı verdi. Öğrenciler Furkan Efe Dikmen, Dilancan Yıldırım ve Burak Akdemir’in
avukatı Onur Can Özçelik, davaya konu olan karikatürün çizerlerine de ceza verilmediğini belirtti. Özçelik,
“Burada yargılanan gençler olayın olduğu tarihlerde Cumhurbaşkanı ile görüştüler ve hatta o da davaya

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soyluya-kel-demek-yine-sorusturma-konusu-oldu-1804807
https://odatv4.com/bir-ogrenci-protestoya-yapilan-mudahalede-bu-hale-geldi-09012126.html
1023 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-kilicdarogluna-sozde-cumhurbaskani-ifadesiyle-nedeniyle-tazminat-davasi-1805224
1024 https://artigercek.com/haberler/direnisteki-cargill-iscilerinin-1000-gun-eylemine-polis-engeli
1021
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katılma talebinden ve şikayetinden vazgeçti. Dolayısıyla ortada ne suçlu ne de şikayetçi bulunmaktadır”
dedi. Savcılık mütalaasında beraat kararı verilmesi istendi.1025
13 Ocak 2021
● Ankara’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerle dayanışma eyleminde polislerce bacağı kırılan Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Deniz Baran Erbudak’ın durumuyla ilgili suç duyurusuna ilişkin
basın açıklamasına da polis müdahale etti. Öğrenciler Seçil Işık, Celil Resuloğulları, Ayşenur Gidergi, Çağla
Çakır ve Simla Eroğlu darp edilerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında görüntü alınması da engellendi.1026
14 Ocak 2021
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında dosyaları ayrılmış olan oyuncular
Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz,
yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı davayı 28 Nisan’a erteledi. Bu sanıklar dışındaki sanıklar hakkında 18 Şubat 2020’de beraat kararına hükmedilmişti.1027
15 Ocak 2020
● Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, konfederasyona
bağlı Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ile Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim-İş
Genel Sekreteri Ebru Sungar, “sefalet zammı” başlıklı basın açıklaması yaptıkları sırada gözaltına alındı.
Arbede sırasında Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık da gözaltına alınmaya çalışıldı. Gözaltına
alınanlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. Balık, “Eylemle ilgili bildirim yapmamıza karşın açıklama yapmamız yasaklandı. Anayasa’ya göre açıklama yapmamıza izin var. Devleti birkaç kişinin emrine bırakmışlar, vali ‘olmayacak’ dediğinde olmayacak duruma getirmişler. Demokrasiden bahsetmek mümkün değil.
Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin açıklama yapmasının önüne geçmek faşizmin geldiği son nokta”
dedi.1028
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP’ye yönelik açıklamaları sonrasında
evinin önünde silah ve sopalarla saldırıya uğradı. Elinden ve başından yaralanan Özdağ, hastanede tedavi
altına alındı. Özdağ, yaşadıklarını, “Bahçeli’ye sorular sormuştum, MHP yandaşları bana hakaret ettiler.
Bahçeli istediğini söyledi. Sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldırdılar. Arabaya biniyordum bana arkadan saldırdılar. Onlarla boğuşmaya, yumruklaşmaya başladım. Bana hiçbir şey söylemediler.
İki kişi bana silah doğrultmuştu. Şoförüme de silah doğrultmuştu. Şoförüm silahla ateş etmeye başlayınca
korktular ve çekildiler. Dikişler var, elim kırık” diye anlattı.1029
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir depremi ve sonrasında yaşananlara ilişkin eleştirilerde
bulunan sunucu Öykü Serter hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan soruşturma başlattı.
Serter hakkında emniyet tarafından araştırma raporu düzenlendi. Raporda Serter’i kimliği belirsiz bir kişinin
ihbar ettiği belirtildi. Serter, sosyal medya hesabından, “Depremle ilgili önergeleri reddeden, imar barışında
imzası, yetkisi, etkisi olan herkes sorumlu, herkes bu masum insanların ölümünün sebebi, katili. Deprem
vergilerini çalan herkes bu acının müsebbibi. Bu saatten sonra bu iktidara, idarecilere, yetkilere hesap sormayan herkes de başına geleceklere razı olmuş demektir. Artık kendimize gelelim, yeter diyelim, öfkemize
sahip çıkalım. Bu halkın aklıyla, duygusallığıyla, imanıyla dalga geçer gibi oynadığınız, suistimal ettiğiniz
yeter. İktidarı ayrı, muhalefeti ayrı. İtişiyormuş gibi yapıp el ele bu milletin burnundan getirdiniz, fakirleştirdiniz. Sarayın günlük harcaması 10 milyon, İzmir’e çıkan ödenek beş milyon” ifadeleri ile tepkisini dile
getirmişti. Kendisine soruşturma açıldığına dair haberi Twitter’dan paylaşan Serter, “Şereftir” yorumunu
yaptı.1030
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Gezi
Parkı olaylarına ilişkin davada, iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında
verilen beraat kararlarını bozdu. Daire, dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk
derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davaya
https://www.mlsaturkey.com/tr/odtu-pankart-davasinda-tum-saniklar-beraat-etti/
https://artigercek.com/haberler/ankara-da-5-ogrenci-gozaltina-alindi
1027 https://www.mlsaturkey.com/tr/gezi-davasi-ertelendi-dosyalari-ayrilan-saniklar-icin-yakalama-karari-suruyor/
1028 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekcilerin-sefalet-zammi-protestosuna-polis-mudahalesi-sendika-baskanlari-gozaltinda-1806315
1029 http://www.krttv.com.tr/gundem/evininde-onunde-silahli-saldiriya-ugrayan-selcuk-ozdag-ilk-aciklamayi-h61148.html
1030 https://www.evrensel.net/haber/423609/oyku-serter-hakkinda-iktidari-elestiren-ifadeleri-gerekcesiyle-sorusturma-baslatildi
1025
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ilişkin kararını, 20 Şubat 2020’de açıklamıştı. Mahkeme, Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve
Mine Özerden hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelik
yağma”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “kasten yaralama”,
“ağırlaştırılmış yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından
dava açıldığını hatırlatarak, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun
somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatına karar vermişti.1031
16 Ocak 2021
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Çin’in Covid-19 aşısı üreticisi Sinovac’ın CoronaVac aşısıyla ilgili
bilgi almak için bakmak istediği şirket sitesine Türkiye’den erişimin engellendiğini duyurdu. Altaylı, yazısında1032 “Türkiye’de aşıları yapılmaya başlanan Sinovac’ın internet sitesine girip, hem Türkiye’deki durumla ilgili neler duyurduklarını, hem de faz üç çalışmaları yürütülen diğer ülkelerdeki (Endonezya ve Brezilya) son gelişmeleri öğrenmek istedim. Ancak çok ilginç bir durumla karşılaştım. Sinovac, şu anda aşılarını uygulayan tek ülke olan Türkiye’ye sitesinin internet erişimini engellemişti. Sinovac’ın resmi internet
sitesi olan Sinovac.com adresine girdiğiniz zaman karşınıza ‘Your ip is not allowed to visit this website’
yazısı çıkıyordu” ifadesini kullandı. Altaylı, “sinovacbio.com adresine girdiğim zaman ise firmanın Covid19’a karşı aşı ürettiği ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Sadece R and D bölümünde Corona aşısı üretme
çalışmaları vardır diye tek satır var. En önemli ürünü şu anda sadece Türkiye’de kullanılan bir firma, internet
adresini Türkiye’den erişime niye kapar? Herhalde Türkiye distribütörü bir yanıt verecektir” diye yazdı.1033
20 Ocak 2021
● İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital İletişim
Ofisi adında kurduğu birim ile sosyal medya kullanıcılarını fişlediğini ileri sürdü. Yokuş, “Belediye 70 kişi
personeliyle Dijital iletişim Ofisi’nde birçok sosyal medya kullanıcısını fişliyor. Bu birimde başta siyasi
partilerin temsilcileri, iş adamları, gazeteciler, muhtarlar, STK üyeleri ve çeşitli meslek gruplarından birçok
insanın sosyal medya hesapları takip ediliyor. Trol ekipleri bu paylaşımları fişliyor ve algı yaratıyor. Bu
Dijital İletişim Ofisi’nde çalışan 70 kişiden hariç maaşlı trollerin de olduğunu duyuyoruz” dedi. Yokuş,
“Konya’da ekonomik olarak dar boğazda olan yerel gazeteler de belediyenin hedefinde. Belediye hakkında
en ufak eleştiri yapan basın mensupları birçok baskıya maruz bırakılıyor. Belediyenin aleyhinde haber yazan
gazeteler reklam kesintisi ile tehdit ediliyor. Hatta geçtiğimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bile,
Konya’nın yerel bir gazetesi yaptığı bir haberden dolayı reklam kesintisi ile tehdit edildi” ifadelerini kullandı.1034
22 Ocak 2021
● Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Ankara Şehir
Hastanesi’nde özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptıkları eylemde sekiz kişi gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES
Ankara Şube Eş Başkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, SES Ankara Şube Genel Sekreteri
Yüksel Delice, SES Üyesi Mahmut Konuk, SES Eski Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş Üyesi Osman
Çokaman gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası’nın açıklamasında, “Özlük haklarımızı talep etmek için gerçekleştireceğimiz alkışlı protestoya polis saldırdı. Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan,
hakkını arayan sağlık emekçilerine yönelik baskılar son bulsun! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denildi.
SES’ten yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan sağlık emekçilerine
ve yöneticilerimize yönelik baskılar son bulsun, gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Gözaltılara tepki gösteren Ankara Şehir Hastanesi sağlık emekçilerinin alkışlı protestosu da polis tarafından engellendi” ifadesi
kullandı. Ayrıca SES Genel Sekreteri Pınar İçel’e de polis müdahalesinde bulunulduğu bildirildi. Daha
sonra ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu'nun serbest bırakıldığı
bildirildi. Açıklamada, “Gözaltına alınan Başkanımız Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ayşe
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istinaf-osman-kavalanin-da-aralarinda-bulundugu-9-sanik-hakkinda-verilen-beraat-kararlarini-bozdu/2119501
https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2939498-bugunlerde-merak-ettiklerim
1033 https://abcgazetesi.com/sinovacin-asisinin-internet-sitesine-turkiyede-erisim-engeli-getirildi-375595
1034 http://www.sunhaber.com/haber/IYI-Parti-li-Yokus-tan-fisleme-iddiasi-/252942
1031
1032
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Uğurlu serbest bırakıldı. Baskılar bizi yıldıramaz” denildi. Karakoç da, “Anayasal haklarımızı kullanmaya
kalkıştığımızda, Ankara polisi gayri hukuki ve tamamen hukuk dışına çıkarak, Anayasa aykırı bir şekilde
hem bizleri darp ediyor hem de açıklamalarımıza izin vermiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ankara
polisinin bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Bunun Ankara polisinin aldığı bireysel bir tavır olmadığını da biliyoruz” dedi.1035
23 Ocak 2021
● İstanbul’da İkitelli Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu önünde 20 Ocak’ta polislerce kaçırıldığı iddia
edilen ve halen kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş’in bulunması için yapılan eylemde, Güneş’in
üç kardeşi ile toplam 12 kişi gözaltına aldı. Müdahalede, Gökhan Güneş’in kardeşleri Nurhayat Güneş,
Gülhayat Güneş, Sinem Güneş, halası Zübeyde Güneş, kuzeni Nazlıcan Güneş, HDP PM üyesi Helin Yılmaz, Ezgi Gökçay, Ferhat Harun Pehlivan, Bedran Çoğaltay, Tanya Kara, Ela Deniz Albayrak, Özge Doğan’ı gözaltına alındı. Bu arada avukat Sezin Uçar, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na kaçırılmayla ilgili suç duyurusunda bulundu.1036
26 Ocak 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara siyasi iktidardan talimat aldıkları için “militan” eleştirisi yönelttiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Soylu, Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarında “Tarihin en başarısız bürokratı da olan
Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun
dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir” ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek’in “Vali
militan, kaymakam militan” sözlerine AKP’den gelen eleştirilere tepki göstermiş ve “İçişleri Bakanlığı bir
genelge yazıyor hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun ahlaksızlığın militanısınız” demişti.1037
27 Ocak 2021
● Şanlıurfa Valiliği, kentte valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülen etkinlikler harici her türlü
toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma,
yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 27.01.2021 saat 00.01’den 25.02.2021 saat
23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde
yasaklanmıştır” denildi.1038
29 Ocak 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe’nin fotoğrafı üzerinde
grafik düzenlemesi yapılmış bir resmin yere konulmasına ilişkin “halkın bir kesiminin benimsediği dini
değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla re’sen başlattığı soruşturmanın1039 ardından dört öğrenci gözaltına
alındı.1040
● Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve Yönetim Kurulu’nun 10 üyesi hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla dava
açıldı. Suçun gerekçesi olarak 24 Nisan 2019’da baronun internet sitesinde yayınlanan, “1915…!” açıklamasıyla bir önceki baro yönetimi hakkında yine bir 24 Nisan açıklaması nedeniyle açılan davaya tepki olarak 2 Aralık 2019’da yayınlanan “Korkmuyoruz ve Susmayacağız!” açıklaması gösterildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro Başkanı Cihan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Dağ, Erhan Aytekin,
Fırat Üger, Gazal Bayram Koluman, Mehmet Akbaş, Muhlis Oğurgül Ömer Şeran, Özgür Yılmaz Biçen,
Serdar Çelebi ve Tevfik Karahan hakkında TCK 301 uyarınca soruşturma izni verilmesi için fezleke hazırlayarak, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bu talebi kabul etmeyerek Başkan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma izni vermedi. Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar hakkında açılan soruşturmalar suçun işlendiği yerde değil, en yakın ilin ağır ceza
https://www.birgun.net/haber/ankara-da-gozaltina-alinan-saglik-emekcileri-serbest-birakildi-331401
https://www.evrensel.net/haber/424297/4-gundur-kayip-olan-gokhan-gunesin-akibetini-soran-12-kisi-gozaltina-alindi
1037 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakani-soylu-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagiz-331887
1038 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-27012021
1039 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesi-onunde-kabe-fotografinin-yere-serilmesine-iliskin-sorusturma-baslatildi/2127648
1040 https://www.dw.com/tr/k%C3%A2be-temas%C4%B1-i%C3%A7eren-resim-nedeniyle-4-%C3%B6%C4%9Frenci-g%C3%B6zalt%C4%B1nda/a-56390414
1035
1036
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mahkemesinin kararıyla açılıyor. Baro yöneticileri ise açıklamalarında herhangi bir suç unsuru olmadığı
gerekçesiyle savcılığa ifade vermedi. Bunun üzerine Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, baro yöneticileri
hakkında son soruşturma izni vererek dava açılması dosyayı görevli ve yetkili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Bu arada Diyarbakır Barosu’nun önceki Başkanı Ahmet Özmen ise
24 Nisan’a ilişkin 2017 ve 2018’deki açıklamaları ve insan hakları raporları nedeniyle yargılanıyor. Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren hutbesine karşı 2020’nin Nisan ayında yapılan
açıklama nedeniyle açılan soruşturma ise halen devam ediyor.1041
● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen hakkında 21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı kitapçığı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı” suçu kapsamında cezalandırılması talepli iddianameyi kabul etti. Gökçen’in
“iftira” suçunu işlediği ve söylemlerin “Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı” kapsamında olduğu öne sürüldü.
Ayrıca Gökçen’e, kitapçık nedeniyle yedi ayrı suçlamayla üç ayrı dava açıldığı öğrenildi. Ancak soruşturma
sırasında Gökçen’in ifadesine başvurulmadığı bildirildi. İddianamede, Gökçen’in, “kitapçık yoluyla işlenen
suçlardan” yayımcı sıfatıyla sorumlu olduğu belirtildi. Kitapçıkta, “Cumhurbaşkanı’nın FETÖ/PDY silahlı
terör örgütünün siyasi ayağı olduğu, devleti FETÖ’ye teslim edenin Cumhurbaşkanı olduğu, Erdoğan’ın
orduya kumpas kurma talimatı veren asıl kişi olduğu ve devletin namusu ve mahremi olan Kozmik Oda’nın
açılması talimatını bizzat verdiği” gibi ifadeler suçlamaya gerekçe gösterildi. Davaya ilişkin Gökçen ise,
“Devleti yönetenler, gençlerin isyanına kulak vermek yerine biz gençlere ve kadınlara baskısını artırıyor.
CHP’nin yöneticileri ve örgütlerimiz, halkın sorunlarına samimiyetle çözüm sunduğu, umutsuzluğa karşı
bambaşka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterdiğimiz için baskı görüyoruz” dedi.1042
30 Ocak 2021
● İstanbul Valiliği, beş Boğaziçi Üniversitesi öğrencinin gözaltına alındığını ve iki kişinin ise arandığını bildirdi.1043 Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste 29 Ocak’ta rektörlük binası karşısına ‘Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBTİ bayrak teması’ içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl
Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer iki şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir” denildi. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü’nde yapılan aramada söz konusu
resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu belirtilen
açıklamada, “Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübü’nde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan
çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö. adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dini’nin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi
Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi.1044
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olmamasına karşın seçim süreci
dışında rektör atadığı Prof. Dr. Melih Bulu, “Kabe üzerine şahmeran temalı figür içeren resim asılması”
olayı gerekçesiyle sorumlular hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Bulu, “Bir grup kendini bilmez tarafından İslamiyet’in kutsallarına saldırı hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerlerinde de asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmıştır” dedi.1045
● HDP ve DBP’nin Batman’da Atatürk Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasında birisi çocuk
22 kişi gözaltına alındı. HDP Batman İl Binası’nın ve Atatürk Parkı’nın etrafı bariyerlerle kapatılarak giriş
çıkışlara da izin verilmedi.1046 Sonrasında milletvekilleri dışında katılmalarına izin verilmeyenler adına kısa
bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Bedran Öztürk yaptı.1047
1 Şubat 2021

https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakir-barosu-yonetimine-bir-24-nisan-davasi-daha/
https://www.birgun.net/haber/chp-li-gokcen-cumhurbaskanina-suikast-ve-fiili-saldiri-sucundan-yargilanacak-332250
1043 https://twitter.com/TC_istanbul/status/1355435743838162945
1044 http://www.istanbul.gov.tr/bogazici-universitesi-guney-kampuste-yasanan-olaya-iliskin-basin-aciklamasi
1045 https://twitter.com/melihbulu/status/1355338972554264576
1046 https://ankahaber.net/haber/detay/batmanda_polis_hdp_ve_dbpnin_aciklamasina_izin_vermedi_28529
1047 https://t24.com.tr/video/hdp-nin-basin-aciklamasina-polis-mudahalesi-22-gozalti,35881
1041
1042
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● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları gece de sürdürmek istedikleri için 159 öğrenci gözaltına
alındı.

1048

2 Şubat 2021
● İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım’da Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek için toplanan gruba, polis tarafından göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik
mermi ile müdahale edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer
ilçelerindeki gösterilerde toplam 104 kişinin gözaltına1049 alındığı belirtti.1050 Açıklamada, Kadıköy’de 91
kişinin toplanma yasağına uymadığı, Beşiktaş ve Sarıyer’de de eyleme katılmak isteyenlerin uyarılara riayet
etmediği gerekçesiyle gözaltına alındıkları ifade edildi. Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, gözaltına alınanların “ters ve düz kelepçeli biçimde iki saatten fazladır araçlarda tutulduğunu” söyleyerek, “Kadıköy’de
işkence ve kötü muamele var”1051 mesajını paylaştı.1052
3 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun atanmasını protesto eylemlerindeki öğrencilere ve destekleyenlere yönelik “Siz öğrenci misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya
kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara
baktığınız zaman terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları; kendisinin de arkadaşları
olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi
değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “Vandal” ve
“barbar” nitelendirmesiyle birlikte olarak nitelendiren Bahçeli, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek
vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir. Öğrenci başka terörist başkadır” ifadelerini kullandı.1053
● Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Zehra Vakfı ile ilgili
bir Twitter paylaşımına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle1054 engelledi.1055
4 Şubat 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30’unu tutuklama, 12’sini konutu terk etmeme, dokuzunu yurt
dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.1056 Tutuklama talepli sevk edilmiş öğrenciler serbest1057 bırakıldı.1058 Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat’ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının
dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin “kişi hürriyetini yoksun kılma”, “kamu malına zarar verme” ve
“2911 sayılı Kanun’a muhalefet etmek” suçlamalarından gözaltına alındığı belirtildi.1059
5 Şubat 2021
● Ankara Konur Sokak’ta, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı eylemde 30 kişi gözaltına alındı.1060
● İzmir Alsancak’ta Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek amaçlı eylemde 30 kişi gözaltına
alındı. Eylemde HDP milletvekilleri Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni de sert müdahale nedeniyle polis müdürüyle tartıştı. Çepni, “İzmir’de Boğaziçi eylemine yine saldırı yaşandı ve 30’a yakın genç
gözaltına alındı. Gündoğdu Meydanı’nda bekleyişimiz sürüyor”1061 dedi.1062
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, iş adamı Osman Kavala ve eski CIA danışmanı akademisyen
Henri J. Barkey’in, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “casusluk” suçlamalarıyla

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerde-159-kisi-gozaltina-alindi/2130548
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kadikoyde-bogazici-universitesindeki-gosterilere-destek-icin-toplanan-93-kisi-gozaltina-alindi-/2131830
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kadikoyde-biber-gazli-plastik-mermili-mudahale-1810842
1051 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1356643508254240780
1052 https://www.dw.com/tr/bo%C4%9Fazi%C3%A7ine-destek-eylemine-polis-m%C3%BCdahalesi/a-56427091
1053 https://www.dw.com/tr/erdoğandan-boğaziçili-gençlere-öğrenci-misiz-terörist-misiniz/a-56442021
1054 https://twitter.com/engelliweb/status/1358830944606691332
1055 https://ifade.org.tr/engelliweb/zehra-vakfi-ile-ilgili-bir-tweet/
1056 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerde-gozaltina-alinan-30-kisinin-tutuklanmasi-istendi/2132631
1057 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerle-ilgili-tutuklanmalari-istemiyle-hakimlige-sevk-edilen-30-kisi-saliverildi/2133213
1058 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutuklamaya-sevk-edilen-bogazicili-ogrencilerden-12si-serbest-birakildi-18i-hakkinda-karar-bekleniyor-1811170
1059 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerde-gozaltina-alinan-30-kisinin-tutuklanmasi-istendi/2132631
1060 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bogazici-ne-destek-eylemine-polis-mudahalesi-30-kisi-gozaltina-alindi-333186
1061 https://twitter.com/MuratCepniHDP/status/1357720108840472584
1062 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirdeki-bogazicine-destek-eylemine-polis-mudahalesi-30-yurttas-gozaltinda-1811635
1048
1049
1050

110

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yargılandığı dava dosyasını, Gezi Davası dosyasıyla arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle
birleştirmeye Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.1063 Dava, 21 Mayıs’a ertelendi. Duruşmada
tanık Leyla Alaton ise, Kavala’nın aleyhine ifade veren Cem Fadıl Bozkurt’un kendilerini dolandırması
nedeniyle davalık olduklarını belirterek, “Bozkurt’un şirketimizi dolandırdığını fark ettik, ilişkimizi kestik.
Ceza davamız hala devam ediyor. Kendisiyle bir ilişkimiz yok. Kavala ile akademisyen Barkey’i ayrı ayrı
tanıyorum fakat hiç birlikte görmedim. Babam Barkey ve Kavala’yı da ağırlamıştır, ikisiyle de tanışıklığı
vardır ama benim ikisinin tanışıklıklarına dair bir bilgim yoktur” dedi.1064 Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar ise, hukuki dayanaktan yoksun şekilde dava dosyaları birleştirilmesi yapıldığını kaydederek, “Tutukluluğa devam kararlarınızda hep soyut ifadeler kullanıyorsunuz. Oysa somut ifadeler kullanmalısınız, Adalet Bakanlığı kriterleri de bunu gerektiriyor. Kuvvetli suç şüphesi olduğunu gösteren somut olgular öne
sürmelisiniz” dedi.1065
● Medyascope çalışanı ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ablası
Özge Elvan, Kadıköy’deki “Faşizme karşı birleşelim” eylemine katılmadığı halde ve polis tarafından üç
arkadaşı ile birlikte eylem alanına götürülerek gözaltına alındığını öne sürdü. Eylemde 65 kişi gözaltına
alınırken, Elvan’ın gözaltı süresinin uzatıldığı ve iki günün sonunda ifadesinin alındığı bildirildi.1066 Elvan’ın “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla1067 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk
edildiği belirtildi.1068
● Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları destek amaçlı 2 Şubat’ta
Kadıköy’de gerçekleşen eylemde gözaltına alınan 23 kişiden Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta’nın tutuklanmasına,1069 12 kişinin yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsinde tutulmasına ve dokuz kişinin yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.1070
7 Şubat 2021
● Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması’nın
Twitter’dan yaptığı, “12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup” paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik” iddiasıyla İzmir’deki evinde gözaltına alındı.1071 İzmir’den gözaltında götürüldüğü İstanbul Nöbetçi
7. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgulanan Buldağ’ın tutukluluğuna karar verildi.1072 Buldağ’a yönelik suçlamada, Twitter hesabı ile kendi numarasının son iki hanesinin aynı olması delil olarak gösterildi.1073 Buldağ
ise, ifadesinde “Bahsi geçen hesap, Şubat 2020’de açılmış ve ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden çok önce de
hesabı devretmiştim. Bu hesabı bir gruba devrettim. Kullanıcısı tek değil, ben de bu hesabı tek başıma hiçbir
zaman kullanmadım. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım” dedi.1074
● HDP Gençlik Meclisi Üyesi öğrenci Muhammed Ünal, Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili
“Diriliyoruz” isimli Twitter hesabında yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek TCK’nın 214’üncü maddesi
uyarınca “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla tutuklandı ve Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.1075 HDP
Gençlik Meclisi, üyeleri Muhammed Ünal’ın Boğaziçi direnişine çağrı yaptığı iddia edilen ve kendisine ait
olmayan bir Twitter hesabı gerekçe gösterilerek tutuklandığını duyurdu.1076 İstanbul Valiliği’nden yapılan
açıklamada ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan
provakatif paylaşımlarla ilgili” çalışmalarda, ‘Diriliyoruz, @Diriliyoruz1’ rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu
tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul’da, ‘Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma’ rumuzlu hesap
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/osman-kavalanin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-6245427/
https://www.mlsaturkey.com/tr/osman-kavalanin-yargilandigi-iki-dosya-birlestirildi-tutuklulugu-suruyor/
https://www.mlsaturkey.com/tr/osman-kavalanin-yargilandigi-iki-dosya-birlestirildi-tutuklulugu-suruyor/
1066 https://www.birgun.net/haber/berkin-elvan-in-ablasi-ozge-elvan-katilmadigi-eylemden-gozaltina-alindi-333147
1067 https://www.evrensel.net/haber/425376/kadikoyde-gozaltina-alinan-ozge-elvanin-2-gundur-ifadesi-alinmiyor
1068 https://medyascope.tv/2021/02/06/katilmadigi-bir-eyleme-dahil-edilip-gozaltina-alinan-berkin-elvanin-ablasi-ozge-elvanin-iki-gun-sonra-ifadesi-tamamlandiadliyeye-sevki-bekleniyor/
1069 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi20
1070 https://www.evrensel.net/haber/425197/kadikoydeki-bogazicine-destek-eyleminde-gozaltina-alinan-2-ogrenci-tutuklandi
1071 https://t24.com.tr/haber/bogazici-ne-destek-verdigi-icin-gozaltina-alinan-beyza-buldag-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi,931619
1072 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-gozaltina-alinan-beyza-buldag-istanbulda-tutuklandi-haber-1512594
1073 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bogazici-paylasimlariyla-ilgili-2-kisi-tutuklandi-554539.html
1074 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suc-islemeye-alenen-tahrik-etme-sucundan-tutuklanan-beyza-buldagin-ifadesi-ortaya-cikti/2137804
1075 https://tele1.com.tr/hdp-genclik-meclisi-uyesi-muhammed-unal-tutuklandi-323817/
1076 https://gazetekarinca.com/2021/02/hdp-genclik-meclisi-uyesi-tutuklandi/
1063
1064
1065
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kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.1077
● Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kadıköy’de 2 Şubat’ta yapılan eylem gerekçesiyle gözaltındaki N.E. ile Ö.Ş.’nin “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla ve A.K.’nın “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklanmalarına
karar verdi. Mahkeme, M.C.D.’nin ise “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah
ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, Y.E.K. ve R.A. hakkında ise konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.1078
8 Şubat 2021
● Tunceli’de, aralarında Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Aydoğan, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin’in de bulunduğu siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerince Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek amaçlı basın açıklaması girişiminde polis ile arbede yaşadı. Basın açıklamasını okuduğu sırada Hıdır Yıldız’ın gözaltına alınma girişimini arbedeye yol açtı. Sonrasında grup1079 izin
verilmesi ardından basın açıklamasını gerçekleştirerek sessizce dağıldı.1080
● Medyascope çalışanı ve Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan, nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış
yasağı ve adli kontrol cezasıyla serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri” iddiasıyla 33 kişiyi tutuklamaya sevk etmişti.1081 Sevk edilenler arasından altı kişi ev hapsi ile birlikte yurt dışı çıkış yasağı aldı.1082 14 kişi için ise
yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartları uygulandı.1083
● Eskişehir Valiliği1084, basın açıklaması ve açık hava toplantılarını 15 gün süreyle yasakladığını
duyurdu.1085
9 Şubat 2021
● Bursa’da “Sen Ne Dersin” Youtube kanalı için yapılan sokak röportajında, belinde telsiz taşıyan
ve sivil polis olduğunu iddia eden bir kişi, iktidarı eleştirdiği için bir vatandaşı “Burada insanları provoke
ediyorsunuz” diye suçladı. Vatandaşlarca müdahaleye itiraz edilince etraftaki diğer sivil giyimli kişilerce de
engelleme yapıldığı görüldü. Görüntüler, “Vatandaş isyan edince polis röportajı engelledi, muhabirimizle
tartışmaya girdi”1086 ifadeleriyle paylaşıldı.1087
● Artvin Kemalpaşa’da Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasına ve tutuklamalara tepki
göstermek amaçlı basın açıklamasına polis, biber gazı ve cop ile müdahale etti. Müdahale sırasında iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Gençler, ellerini havaya kaldırarak, “Burada anayasal hakkımızı kullanıyoruz,
elimizde hiçbir şey yok, silah yok” tepkisini gösterdi. “Aşağı bakmayacağız” yazılı pankart açarak, “Bu
böyle gitmez, gençlik biat etmez” sloganları atan gençlere Kemalpaşa halkı alkışlarla destek verdi.1088
● Çorlu’daki tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki “kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada, 8.840 lira tazminata mahkum
edildi.1089 Öz, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği
tren kazasında, oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybetmişti.1090 Öz hakkında kazayla ilgili mahkeme
heyetine, “Üç maymunu oynamayı tercih eden heyet” dediği için “kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muhammed-unal-isimli-ogrenci-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-tutuklandi-1812111
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazici-eylemlerine-katilan-4-kisi-tutuklandi-6247500/
https://www.tukenmezhaber.com/article/31005/dersimde-bogazici-eylemine-polis-mudahalesi
1080 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/080220213
1081 https://medyascope.tv/2021/02/09/ozge-elvan-serbest-birakildi/
1082 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi22
1083 http://www.diken.com.tr/berkin-elvanin-ablasi-ozge-elvanin-tutuklanmasi-talep-edildi/
1084 http://www.eskisehir.gov.tr/yasaklama---karari
1085 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eskisehirde-eylem-etkinlik-yuruyus-ve-basin-aciklamalari-15-gun-yasaklandi-1812184
1086 https://twitter.com/_SenNeDersin/status/1356841443361501186
1087 https://odatv4.com/sokak-roportajina-polis-mudahalesi-04022111.html
1088 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/artvindeki-bogazici-eylemlerine-polisten-sert-mudahale-fenalik-geciren-2-yurttas-hastaneye-kaldirildi-1812505
1089 https://tr.euronews.com/2021/02/09/corlu-tren-kazas-nda-oglu-oguz-arda-y-kaybeden-anne-m-sra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-kesildi
1090 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oz-sanik-olarak-hakim-karsisina-cikti-1812289
1077
1078
1079
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1091

dava açılmıştı.
Sel, tazminat cezasına ilişkin “Yakınlarını kaybeden ailelere dava açılması, avukatlara
dava açılması, davayı takip eden gazeteciye dava açılması gerçekten utanç verici. Bana istedikleri cezayı
versinler ama gerçek sorumlular yargılanmadıkça bu şekilde verdikleri cezalarla kamuoyunun vicdanında
zaten yargılanıyorlar” dedi.1092
● Ankara, İstanbul ve Trakya üniversitelerinde dil eğitimi alanında gerçekleştirilmesi planlanan
“Dünya Yunanca Günü” etkinliği, Yeni Akit’in, “İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala
imza attı! Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” haberinin ardından iptal edildi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanlığı, iptal kararını, “Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan ‘Dünya
Yunanca Günü’ etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir” sözleriyle duyurdu. Yeni Akit ise “Yeniakit.com.tr yazdı skandal iptal edildi” başlığıyla açıklamayı haberleştirdi.1093
● Denizli Valiliği1094, Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle eylem ve basın açıklamalarını bir ay süreyle yasakladığını duyurdu.1095
10 Şubat 2021
● Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde ailelerinden haber almak için nöbet eylemindeki dört Uygur’un darp edilerek gözaltına alındığı iddia edildi.1096
11 Şubat 2021
● Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nin KHK
ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla verdiği bir yıl beş ay 15 gün hapis cezasını onadı. Yiğiter cezalandırma konusu paylaşımında, “Reis deyince eskiden aklıma Temel Reis gelirdi. Şimdi y… biri geliyor artık” demişti.
Yiğiter, onama kararına “Cumhurbaşkanı’nın adı, sanı, sıfatı bile geçmeyen paylaşıma sırf savcı ceza istedi
diye bu durum yaşandı. Şüpheye göre karar tesis ettiler” tepkisini gösterdi.1097

12 Şubat 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek eylemlerine ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal tahliye edildi.1098
16 Şubat 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında
“hakaret” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Wilders’ın 15 Şubat’ta
Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımlarından dolayı başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.1099
● Ankara’da “kayyım rektör” protesto eyleminde 10 kadın gözaltına aldı. Bu sırada polis medya
mensuplarınca görüntü alınmasını kalkanlarla engellemeye çalıştı.1100
17 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yürütülen yargılamada, savcılık makamı, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın dörder yıl sekizer aya kadar
hapis ile cezalandırılmasını istedi.1101
18 Şubat 2021

● İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, paylaştığı bir tweet ile “kamu görevlisine hakaret”
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043764918-corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oz-sanik-olarak-hakim-karsisina-cikti/
https://www.birgun.net/haber/corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-verildi-333572
https://www.evrensel.net/haber/425528/akit-hedef-gosterdi-ankara-universitesi-dunya-yunanca-gunu-etkinligini-iptal-etti
1094 http://www.denizli.gov.tr/04-nolu-covid-19-denizli-il-umumi-hifzissihha-meclis-karari
1095 https://www.evrensel.net/haber/425523/denizlide-valilik-1-ay-sureyle-eylem-yasagi-getirdi
1096 https://halktv.com.tr/uygur-turklerinin-eylemine-polis-mudahalesi-447166h
1097 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ne-ismi-var-ne-makami-ama-hakaret-dediler-333760
1098 https://ankahaber.net/haber/detay/sosyal_medya_paylasimlari_nedeniyle_tutuklanan_muhammed_unal_da_tahliye_edildi_29866
1099 https://www.cnnturk.com/turkiye/kapali-mekanda-45-dakika-iste-kafe-ve-restoranlar-icin-konusulan-oneriler
1100 https://www.cumhuriyet.com.tr/video/ankarada-aciklamaya-mudahale-eden-polis-10-kadini-gozaltina-aldi-1814215
1101 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpinar-ve-gezennin-cumhurbaskanina-hakaretten-hapsi-istendi-6264754/
1091
1092
1093
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iddiasıyla 7.080 lira adli para cezasına karar verdi. Fincancı’nın avukatı, tweet’in paylaşıldığı tarihlerde
raporlanmış hak ihlalleri olduğunu ve bunun dile getirildiğini ifade etti.1102
23 Şubat 2021
● HaberTürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki sözlerine yanıt verdiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayınlanan grup toplantısını yarıda kesti. HaberTürk, Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası rezervleri ve Albayrak hakkında konuşmasını bir süre sonra yeniden yayınlanmaya devam etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun HaberTürk’te
konuk olacağı programa katılmama kararı aldığını belirtildi.1103
24 Şubat 2021
● Yeni Şafak, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Candan’ı, “Candan, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti”1104 haberi ile hedef gösterdi. Haberinde, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar bahanesiyle başlatılmak istenen yeni Gezi kalkışması boşa çıkarken, okulun akademi kadrosundan Candan, Türkiye’yi
Batı’ya şikayet etti. Yabancı basın kuruluşuna İngilizce demeç veren Candan öğrencilerin ‘terörist’ ilan
edildiğini belirterek asılsız ifadeler kullandı” denildi.1105
26 Şubat 2021
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar ve eski milletvekili Mahmut Alınak hakkında, 2017’de
yayımlanan Mehmet Tunç ve Bekes kitabında kullandığı ifadelerle “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
bir yıl altı ay hapis cezasına hükmetti. Alınak, ceza kararına, “Hapishane benim için düğün bayramdır. Beni
acıtan ve kahreden şey bu hak bilmez zora yönetimlerin idaresinde yaşamaktır” tepkisini gösterdi.1106 Alınak’ın kitabı Aralık 2019’da yasaklanarak toplatılmıştı. Kitapta, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015’te
ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve
kardeşi Orhan Tunç’un yaşam öyküsü ile o dönemde yaşananlar anlatıyordu.1107
● Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde basın açıklaması, miting, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin
30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.1108
27 Şubat 2021
● Atlas Sineması’nda oluşturulmuş olan İstanbul Sinema Müzesi için hazırlanan Türkiye haritasında
Yılmaz Güney ve Metin Akpınar’a yer verilmedi. Ressam Ahmet Güneştekin, “Atlas Sineması ve İstanbul
Sinema Müzesi bu akşam açıldı. Fakat ne yazık ki Cannes Film Festivali’nde ödül almış, dünya sinema
tarihine girmiş Yılmaz Güney haritada yok! Metin Akpınar yok! Çok yazık! Tarih suçüstü yapar”1109
dedi.1110
1 Mart 2021
● İstanbul Büyükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya paylaşımlarıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında,
Türkiye’nin Frankfurt Konsolosluğu üzerinden yaptığı istinabe talebini Almanya’daki Darmstadt Savcılığı
reddetti. Dosya Türkiye’ye iade edildi. Tunç, davaya konu olan paylaşımında cumhurbaşkanlığı için yapılan
referandumu eleştirmişti. Mahkeme, Tunç hakkında yakalanma emrinin infazının beklenmesine karar vererek, davayı 22 Eylül’e erteledi.1111
2 Mart 2021
● Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği, Avesta Yayınları’nın, Sheri Laizer tarafından yazılan Şehitler,
Hainler ve Yurtseverler-Körfez Savaşı’ndan Günümüze Kürdistan kitabını yasaklama ve toplatma kararı

https://www.mlsaturkey.com/tr/sebnem-korur-fincanciya-erdogana-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-para-cezasi/
https://t24.com.tr/haber/grup-toplantisindaki-konusmasi-yarida-kesilen-kemal-kilicdaroglu-haber-turk-te-katilacagi-programi-iptal-etti,934961
https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/bogazicili-akademisyen-candan-turkiyeyi-batiya-sikayet-etti-ogrencileri-terorist-ilan-ediyorlar2216635?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=yenisafak
1105 https://www.evrensel.net/haber/426665/yeni-safak-bu-sefer-bogazici-universitesi-ogretim-uyesi-can-candani-hedef-gosterdi
1106 https://t24.com.tr/haber/mahmut-alinak-a-yasaklanan-kitabi-mehmet-tunc-ve-bekes-kitabi-nedeniyle-1-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi,935182
1107 https://susma24.com/mahmut-alinak-toplatilan-kitabi-gerekcesiyle-hapis-cezasi-aldi/
1108 http://www.gazetevatan.com/sanliurfa-da-flas-karar-1-ay-boyunca-yasaklandi-1375756-gundem/
1109 https://twitter.com/AhmetGunestekin/status/1365366214575460363
1110 https://kronos34.news/tr/sinema-haritasinda-yilmaz-guney-ve-metin-akpinara-sansur/
1111 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/240260-turkiye-nin-ferhat-tunc-talebine-almanya-dan-ret
1102
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1112

verdi.
Avesta Yayınları, kararı Twitter’da “Bir kitap daha yasaklandı” başlığıyla duyurarak, yasaklama
kararının 29 Kasım 2017’de verildiğini ancak 2 Mart 2021’de yayınevine tebliğ edildiğini bildirdi. Yayınevi, kitabın ilk yayımlandığı 2007 yılında soruşturma kararı verildiğini, ancak davanın, yayınevinin itirazı
üzerine takipsizlikle sonuçlandığını ekledi. Bugüne değin yayınevinin 40’tan fazla eseri ile ilgili soruşturma,
yasaklama ve toplatma kararı verildiği, ayrıca yayınevinin Diyarbakır’daki deposunun yakıldığı, kitap fuarlarına katılımları konusunda çeşitli engellerle karşılaştıkları belirtildi.1113
3 Mart 2021
● Van Valiliği, 5 Mart - 19 Mart arasında 15 gün süre ile toplantı, gösteri, yürüyüş ve her türlü
etkinliğin yasaklandığını duyurdu.1114
5 Mart 2021
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, CHP’nin resmi Twitter hesabındaki Hazine ve Maliye
eski bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası’nın dolar rezervi ile ilgili paylaşımlarına erişimi “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.1115 Paylaşımda, “Damat firarda” yazılı görselle “Merkez Bankası’nın
128 milyar doları kayıp ama sorumlusu ‘damat’ firarda… Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz” denilmişti.
Bir diğer paylaşımda da “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” denilmişti.1116
● Kocaeli Çayırova’da 10 gün önce işveren Migros tarafından “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranış - Kod 29” gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin Şekerpınar deposu önünde yaptıkları eyleme polis
müdahale ederek, 14 işçiyi gözaltına aldı. Migros depo işçisi Sevim Gödeş, “Direnişimizin 50’inci gününe
kadar bizi ücretsiz izne mahkum ettiler. 51’inci günde ahlaksız olan Kod 29 ile bizi işten çıkardılar. İlk başta
ücretsiz izne karşı burada direniyorduk, şimdi Kod 29’a karşı burada direnmeye devam ediyoruz” dedi.1117
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP grup
başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Merkez Bankası’nın dolar rezervi ile ilgili Twitter paylaşımlarına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.1118 Türkkan, “Tekrar soruyorum. Paralar nerede” mesajını paylaşırken, Özel, “Erdoğan’ın damadı, ekonominin başındaki bakanı bastı gitti. Sadece kendisi gitse iyi, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervi de ortada yok” demişti. Erdoğdu da, “Aykut Erdoğdu’dan Berat Albayrak iddiası: 130 milyon dolarlık
rezervi kimlere kıyak çekti” demişti. Özkoç ise “Avrasya tüneli geçiş ücreti 36,40 liradan 46 liraya yükseldi.
Zam üstüne zam... Damat nerede? Kaçtı gitti bedelini millet ödüyor” demişti.1119
7 Mart 2021
● İstanbul’da 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla yapılan “Büyük Kadın Buluşması” sonrası
alandan ayrılmak istedikleri sırada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen dokuz
LGBTİ+ aktivisti serbest bırakıldı.1120 Kadıköy’de 6 Mart’taki eylemde LGBTİ+ bireyler polis tarafından
alana alınmak istememişti.1121 Alana giren aktivistler eylem sonrasında gözaltına alınmıştı.1122
● Mardin Valiliği, tüm etkinlikleri 7 Mart günü saat 24.00 ila 22 Mart günü saat 24.00’a kadar 15
gün süre ile yasakladığını duyurdu.1123
● İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği,1124 Kadıköy’de, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla düzenlenen Büyük Kadın Buluşması’nda kürsüde konuşma yapan trans birey Yıldız İdil
Şen ve etkinlikte gözaltına alınmış Güneş Çetin hakkında bir ay süreli ev hapsi1125 kararı verdi.1126 Ayrıca
dokuz kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.1127
https://bianet.org/1/11/240202-kitabin-yasaklandigi-yayinevine-4-yil-sonra-teblig-edildi
https://www.gazeteduvar.com.tr/avesta-yayinlarina-sansur-sehitler-hainler-ve-yurtseverler-korfez-savasindan-gunumuze-kurdistan-yasaklandi-haber-1514927
http://www.van.gov.tr/03032021-tarihli-yasaklama-karari
1115 https://twitter.com/engelliweb/status/1371155433604407305
1116 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhuriyet-halk-partisi-resmi-twitter-hesabinin-tweetleri/
1117 https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/6556662/yolu-kapatan-iscilere-polis-mudahalesi-14-gozalti
1118 https://ifade.org.tr/engelliweb/iyi-parti-ve-chp-milletvekillerinin-dolar-rezervi-ile-ilgili-tweetleri/
1119 https://twitter.com/engelliweb/status/1371139778326978567
1120 http://hevilgbti.org/kadikoyde-gozaltina-alinan-lgbti-trans-aktivistler-serbest/
1121 https://www.birgun.net/haber/kadikoy-deki-8-mart-eyleminde-gozaltina-alinan-lgbti-bireylere-tutuklama-talebi-336642
1122 https://www.amerikaninsesi.com/a/kad%C4%B1koydeki-kadin-eyleminde-en-az-6-eylemci-gozaltina-alindi/5804325.html
1123 http://www.mardin.gov.tr/07032021-yasaklama-karari
1124 https://kaosgl.org/haber/yildiz-ve-gunes-e-birer-ay-ev-hapsi-verildi
1125 https://sendika.org/2021/03/gokkusagini-savunduklari-icin-gozaltina-alindilar-savci-ifadelerini-dahi-almadan-tutuklama-istedi-610397/ /
1126 https://gazetekarinca.com/2021/03/hdk-lgbti-aktivistlerinden-ikisine-ev-hapsi/
1127 https://twitter.com/hdklgbti/status/1368586964664979456
1112
1113
1114
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10 Mart 2021
● Anadolu Ajansı (AA), tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un vefat eden meslektaşı Rasim Öztekin için
yazdığı mektupta, “Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede” ifadesindeki “neşeli bir meyhanede” kısmını sansürledi.1128 Şensoy, mektubunda, “Ortaoyuncular’ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro’dan yetişti Rasim.
Kısa sürede Ortaoyuncular’a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular’da çok başarılı bir dönem
yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh’a devretti. Günü geldi, uçtu
gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne.
Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede” demişti.1129
11 Mart 2021
● KKTC’de Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan ve beraberindeki iki kişi “Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerine zarar verdikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.1130 Mağusa’da AKP Gençlik Kolları üyeleri tarafından Erdoğan için Türkçe, Rumca ve İngilizce olmak üzere üç dilde “Erdoğan’ı seviyoruz”
yazılı panoların üzerine “Erdoğan’ı sevmiyoruz” yazıları yazdıkları için Sol Hareket üyeleri suçlandı.1131
12 Mart 2021
● Avukat ve insan hakları savunucusu Nurcan Kaya’ya, sosyal medya paylaşımıyla “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etme” iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle 27 Ekim 2019’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmasına ilişkin açtığı davada, 250 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.1132
Mahkeme, Kaya’nın, “Avukatların maaş ile çalışmadığı gerekçesi ile uğradığı maddi zararın net olarak ispatlanamadığı, bu nedenle maddi zarara uğramadığına” hükmetti. Kaya hakkındaki soruşturma ise 8 Haziran
2020’de takipsizlikle sonuçlanmıştı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü avukat
Veysel Ok, “Yargının takdiri alay eder gibi 250 TL tazminata hükmetmek oldu. Biz bu konuyu Anayasa
Mahkemesi’ne de taşıyacağız. Hak savunuculuğu yapan avukatların bu tür soruşturmalarla sindirilemeyeceğini göstermek istiyoruz” dedi.1133
● Mersin Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği kapsamında Plastik Sanatlar Topluluğu’nun Mersinli kadınlar ve Mersin’de öldürülen kadınlar anısına düzenlediği ve salgın nedeniyle cadde
üzerinde havada asılarak yapılan “Melekleri Öldürmeyin” adlı sergiye kimliği belirsiz kişilerce saldırıldığı
ve 104 resimden 93’ünün kaybolduğu duyuruldu. Prof. Dr. Nurseren Tor, “Sergimize planlı bir saldırı oldu.
Suç duyurusunda bulunacağız” dedi.1134
15 Mart 2021
● Osmaniye Valiliği1135, tüm etkinlikleri 15 Mart günü saat 00.01’den 29 Mart günü saat 23.59’a
kadar 15 gün süreyle yasakladıklarını duyurdu.1136
16 Mart 2021
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ölen kızının
cenazesini alamadığını kaydeden Mustafa Çukur’a Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yaptığı konuşmada, “örgüt propagandası” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi.1137 Mahkeme,
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.1138
● Hakkari Valiliği1139, tüm etkinlikleri 17 Mart günü saat 00.01’den 31 Mart günü saat 23.59’a kadar
yasaklandığını duyurdu.1140
17 Mart 2021
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi rektör protestolarında açılan sergide
Kabe fotoğrafına zarar verildiği için “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla yargılanan
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/usta-oyuncu-rasim-oztekin-son-yolculuguna-ugurlandi/2171140
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/anadolu-ajansi-ferhan-sensoyun-rasim-oztekin-icin-yazdigi-mektubu-sansurledi-1819667
https://politikahaber.org/kibrista-erdogan-gozaltilari/
1131 https://www.bagimsizlikyolu.org/ifade-ozgurlugu-engellenemez/
1132 https://www.dusun-think.net/haberler/nurcan-kayaya-haksiz-gozalti-icin-tazminat/
1133 https://www.mlsaturkey.com/tr/nurcan-kayaya-haksiz-gozalti-icin-250-tl-manevi-tazminat/
1134 https://www.mersinimecehaber.com/mersin/siddet-kurbani-kadinlar-anisina-yapilan-sergiye-saldiri-h36593.html
1135 http://osmaniye.gov.tr/osmaniye-valiligi-yasaklama-karari-15032021
1136 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/osmaniyede-miting-basin-aciklamasi-ve-gosteri-yuruyusleri-gibi-etkinliklere-yasak-41764107
1137 https://artigercek.com/haberler/sur-da-oldurulen-16-yasindaki-rozerin-cukur-un-babasina-hapis-cezasi
1138 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiran-beraat-etti/
1139 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-17032021
1140 https://gazetekarinca.com/2021/03/hakkaride-eylem-ve-etkinlik-yasagi-bir-kez-daha-uzatildi/
1128
1129
1130
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1141

öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş’in tahliyesine karar verdi.
dan üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.1142

Davada yedi öğrenci bir yıl-

18 Mart 2021
● HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldüğü için Ankara Sakarya Caddesi’nde eylem yapmak isteyen yedi kişiyi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Polis gazetecilerce çekim yapılmasını da
engelledi. Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1143
● Van Valiliği, tüm etkinlikleri 17 Mart günü saat 00.01’den 31 Mart günü saat 23.59’a kadar yasakladığını duyurdu.1144
19 Mart 2021
● Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Şubat’ta Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılan gösteriler sırasında “kamu malına zarar verdikleri” gerekçesiyle A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar M.C.D., R.A. ve Y.E.K haklarındaki iddianamede, altı aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını
talep etti. İddianamede, “eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli saldırılar düzenleyen ve izinsiz gösteri yapan şahısların tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin tespit edildiği” yer aldı. Söz konusu eylemler sırasında iki polis
aracında toplam 46.185 liralık zararın meydana geldiği, iki ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme
şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı. İddianame Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.1145
● İzmir Buca Belediyesi’nin, yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel, kimliği belirsiz kişilerce
tahrip edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan
Kılıç, “Hiçbir saldırı, hiçbir vandallık bizleri, Buca’mıza ve hemşerilerimize hizmet üretme yolundan asla
geri döndüremez. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Bekir Coşkun Parkı’nda yer alan duayen gazetecimiz
merhum Coşkun’un heykeline yapılan saldırıyı esefle kınıyorum” mesajını paylaştı.1146 İzmir Gazeteciler
Cemiyeti, “Bekir Coşkun’un adını taşıdığı parkta yer alan heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilmiştir. Bu vandallık kabul edilemez. Henüz parkın açılışı gerçekleştirilmeden yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Coşkun daima Türk basının özgür ve eşsiz isimlerinden biri olarak kıvançla anılacaktır” açıklamasında bulundu.1147
● Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, “Akıncı” dizisindeki cezaevi
sahnesinde, cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir baş komiser önünde sıraya dizildiği sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.1148 Alkaç, “Reyting uğruna Ceza İnfaz
Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum” dedi.1149
20 Mart 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi üzerine
Ankara Kızılay Meydanı’nda basın açıklaması yapmayı öngören bir grup eylemciye polis müdahalede bulundu. Ayrıca Nar Kadın Dayanışması üyeleri de AKP Ankara İl Başkanlığı önünde pankart açarak slogan
attı, kadınlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.1150
22 Mart 2021
● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına yönelik Taksim’deki oturma eyleminde polis bazı eylemcileri dağılma uyarılarına uymadıkları gerekçesiyle
araca aldı. Kadınlar bir süre toplu olarak yürüdükten sonra dağıldı. Açıklamada, “Oturma eylemimiz sürerken etrafımız barikatlarla sarıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim’i ve üyelerimizi gözaltına almaya çalışarak bizi durdurmaya çalıştılar. Ancak durmadık, eylemimizi
sürdürdük” denildi.1151
https://www.evrensel.net/haber/428331/bogazici-davasi-mahkeme-tutuklu-ogrenciler-dogu-ve-selonun-tahliyesine-karar-verdi
https://www.haberturk.com/son-dakika-bogazici-ndeki-kabe-fotografi-davasi-basladi-haberler-3008839
https://dokuz8haber.net/gundem/hdpli-gergerliogluna-destek-eyleminde-gozaltina-alinanlar-serbest/
1144 http://www.van.gov.tr/18032021-tarihli-yasaklama-karari
1145 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bogazici-olaylarindaki-7-kisi-hakkinda-6-aydan-11-yila-kadar-hapis-istemi-565980.html
1146 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirde-bekir-coskun-heykeline-cirkin-saldiri-1821715
1147 http://igc.org.tr/igc/siddetle-kiniyoruz/
1148 https://haberglobal.com.tr/magazin/akinci-dizisine-sok-hukuki-islem-baslatilacak-dizi-haberleri-99652
1149 https://t24.com.tr/haber/akinci-dizisindeki-sahne-hakkinda-hukuki-islem-baslatilacak,940167
1150 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56471866
1151 https://halktv.com.tr/gundem/kadinlarin-oturma-eylemine-polis-mudahalesi-451393h
1141
1142
1143
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● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2020’de Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında
terör örgütü PKK’nın sembolleri çağrıştırıldığı gerekçesiyle belediye çalışanları hakkındaki soruşturmada,
üç kişi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yedi yıl altışar aya kadar hapis istemiyle
dava açıldı.1152 Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.1153
23 Mart 2021
● AYM1154, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın, tutuklanmasının hukuki olmadığı ve makul süreyi aştığı iddialarıyla yaptığı bireysel başvurusu üzerine “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediği” kararını verdi. AYM’nin 29 Aralık 2020 tarihli kararı Resmi Gazete’de
gerekçeli olarak yayımlandı. AYM Başkanı Zühtü Arslan dahil yedi üyenin karara şerh düştüğü belirtildi.1155
Kavala, 18 Şubat 2020’de, Gezi Parkı olaylarına ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasından beraat etmesine rağmen15 Temmuz darbe teşebbüsüne
ilişkin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından tutuklanmıştı.1156
● İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Hatay İskenderun’da yaşayan Hüseyin Gör hakkında
2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a sosyal medya üzerinden “hakaret ettiği” iddiasıyla sekiz ay 25 gün hapis cezasına karar verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.1157 Gör’ün Facebook’taki, “Altun’un kaçak yapısının haberini yapanlara terör soruşturması açılacak” paylaşımının altına
“Hırsızlığın haberini yapmak terör suçu ileri demokrasi öyle bir şey demek ki” şeklinde yapılmış yorumu
beğendiği kaydedildi. Gör’ün avukatı Mehtap Sert, müvekkilinin, İskenderun’da olup Altun’un da Ankara’da yaşamasına rağmen davanın İstanbul’da yürütülmesine tepki gösterdi.1158
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, T24 yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın
danışmanı Ahmet Sever’in, İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır kitabında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” iddialarına
ilişkin yurt dışından ifadesinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan yanıt beklenmesine karar verdi.
Dava, 9 Eylül’e ertelendi.1159
● Star TV’de1160 yayımlanan “Menajerimi Ara” dizisinin 30’uncu bölümünde, Dicle ve Barış karakterleri arasındaki öpüşme sahnesi ekranlarda gösterilmedi ancak diziye ait YouTube kanalında bu görüntüler
yayınlandı.1161
24 Mart 2021
● Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “İsimsizler Hareketi” adlı sosyal medya grubundaki paylaşımlarla “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” iddiasıyla yargılanan aktivist Taylan Kulaçoğlu1162 hakkındaki
adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi. Kulaçoğlu, adli kontrol şartıyla tahliye edildiği 2 Aralık’tan
bu yana Balıkesir’deki bir otelde şehir hapsinde tutuluyordu.1163 Dava, 23 Haziran’a erteledi.1164
25 Mart 2021
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta
eylemine polislerce gözaltına alındıktan sonra haklarında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız
katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla dava açılan 46 kişiden bazılarına tebligat
yapılmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, iddianame bildirilmeyen sanıklara iddianame bildirilmesine ve olay
tutanağında yasaklama kararı yazılı tebliğ edildiği öne sürülen avukat Gülseren Yoleri’ye yazılı tebligat
yapıldığına dair İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden belge talep etti. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın beraat talebi reddedildi.1165 Dava 12 Temmuz’a ertelendi.1166
https://www.gazeteduvar.com.tr/cocuk-parki-sorusturmasi-3-kisiye-pkk-propagandasindan-dava-haber-1516866
https://www.haberturk.com/son-dakika-cocuk-parkindaki-gorsellerle-ilgili-dava-acildi-haberler-3014103
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/tutuklamanin-hukuki-olmadigi-ve-tutuklulugun-makul-sureyi-astigi-iddialarina-iliskin-olarak-basvurucunun-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmedigi/
1155 http://www.diken.com.tr/aym-baskanindan-kavala-kararina-muhalefet-serhi-haklari-ihlal-edildi/
1156 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymnin-osman-kavala-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1822540
1157 https://ilerihaber.org/icerik/yorumu-begenmek-suc-sayildi-fahrettin-altuna-hakaret-davasinda-durusmasiz-ceza-124354.html
1158 https://sol.org.tr/haber/iletisim-baskani-altuna-hakaret-davasinda-durusmasiz-ceza-28532
1159 https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-un-eski-danismani-ahmet-sever-in-yazdigi-kitap-nedeniyle-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-yargilandigi-dava-ertelendi,940923
1160 https://www.tv100.com/cesur-sahne-televizyonda-dahi-yayinlanmadi-baris-ve-diclenin-opusme-sahnesi-menajerimi-araya-damga-vurdu-haber-545075
1161 https://susma24.com/star-tvden-menajerimi-ara-dizisindeki-opusme-sahnesine-sansur/
1162 https://abcgazetesi.com/taylan-kulacoglunun-adli-kontrol-sarti-kaldirildi-382561
1163 https://www.tukenmezhaber.com/article/33681/isimsizler-hareketi-davasinda-ucuncu-durusma-goruldu
1164 https://ilerihaber.org/icerik/isimsizler-hareketi-davasinda-ucuncu-durusma-124401.html
1165 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumartesi-anneleri-insanlari-davasi-temmuz-ayina-ertelendi/
1166 https://www.amerikaninsesi.com/a/cumertesi-anneleri-dava-ilk-durusma-/5828543.html
1152
1153
1154
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● Yazar - yönetmen Ruhi Karadağ, Kahramanmaraş Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği’nin, Yaralı
Gonca kitabında “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla1167 hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Londra dönüşünde1168 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.1169 Karadağ, yurt dışı
çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.1170
● Şanlıurfa Adliyesi önünde “Adalet” talebiyle 17 gündür oturma eylemi yapan Emine Şenyaşar ve
oğlu Ferit Şenyaşar, DTK ve DBP Eş Başkanlarınca yapılan ziyaret sonrası gözaltına alındı. Suruç’ta, 24
Haziran seçimleri öncesi AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu
eşi Hacı Esvet Şenyaşar ile çocukları Adil ve Celal Şenyaşar’ı yitiren anne Şenyaşar, adil soruşturma ve
kovuşturma talep ediyor.1171 Ferit Şenyaşar, “ŞenyaşarAilesineAdalet” hesabından yaptığı paylaşımda,
“Adalet istemek suç oldu. Failler serbestken biz gözaltına alınıyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Annem çok
ağladı ama susmadı. Oğullarının ve kocasının katledilişini herkese anlattı. Şimdi gözaltında ama anlatmaya
devam edecek. Annem bu yüzden gözaltında. Katiller sahte kimlikle toplum içinde. Katiller dışarıda annem
gözaltında. Onlar bulunana kadar susmayacağız” dedi.1172 Anne ve oğul, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1173
● Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi giriş kapısında “dayanışma yürüyüşü” gerçekleştiren
gruba polis müdahalesinde 24 öğrenci gözaltına alındı.1174 Dört öğrencinin LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.1175 Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan Twitter paylaşımında, “Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi! Kayyum rektörlere, polis ablukasına, LGBTİ+’lara insanca yaşam
hakkı tanımayanlara karşı direnişimiz sürüyor. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız! Alışın, her yerdeyiz”1176
denildi.1177 Gözaltına alınan öğrencilere destek için Bebek Kapısı’na gelen öğrencilerden de en 12 kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi.1178 Gözaltı sırasında Ayçanur Top’un burnunun kırıldığı iddia edildi.1179 Daha
sonra öğrencilerin nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı
bildirildi.1180
26 Mart 2021
● AYM, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için haklarında para cezası verilen yedi memur tarafından yapılan “toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiği” başvuruyu altıya karşı yedi oyla reddetti.1181 AYM, cezaya konu olan eylemlerin barışçıl olmaktan çıktığı görüşüyle başvurucular şiddet eyleminde bulunmasa da barışçıl niteliğini kaybetmiş bir gösteride bulunarak kamu görevliliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davrandıklarına karar verdi. Eyleme katıldıkları için “memur vakarına yakışmayan
tutum ve davranış” suçlamasıyla uyarı cezası alan memurların, cezanın iptaline ilişkin başvuruları altıya
karşı yedi oyla reddedildi.1182 AYM Başkanı Zühtü Arslan, muhalif oy gerekçesinde “Başvurucuların barışçıl olmaktan çıkmasına herhangi bir katkı yaptıkları tespit edilemeyen bir toplantıya yalnızca katılmış olmaları nedeniyle kategorik olarak cezalandırıldıkları anlaşılmaktadır” dedi. AYM’nin önceki kararlarına da
atıf yapan Arslan, katıldıkları toplantıda yasaklanmış davranışlarda bulunmayan kişilerin hafif de olsa cezalandırılmaması gerektiği görüşünü savundu. Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçan da, “Kamu görevlisinin
devlete sadakat yükümlülüğü hükümete sadakat anlamına gelmeyip Anayasa’ya sadakat, başka deyişle anayasada öngörülen siyasi ve hukuki düzene sadakat olarak anlaşılmalıdır” değerlendirmesi yaptı. Üye Engin
Yıldırım, İspanya Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına atıf yaparak “Yolların demokratik toplumlarda sadece araçların geçmesi için olmadığı vurgulanmıştır” diyerek protesto eylemlerine katılımı engellenmenin
demokrasiye zarar vereceğini savundu. Adana’da Eğitim Sen üyeleri Mehmet Akarsubaşı, Münir Korkmaz,
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-ve-yonetmen-ruhi-karadag-havaalaninda-gozaltina-alindi-haber-1517202
https://www.evrensel.net/haber/428994/gazeteci-yonetmen-ruhi-karadag-istanbulda-gozaltina-alind
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-ruhi-karadag-serbest-birakildi
1170 https://ozgurmanset.net/gazeteci-ruhi-karadag-serbest-birakildi/
1171 https://www.indyturk.com/node/335496/haber/adalet-n%C3%B6beti-ba%C5%9Flatan-emine-%C5%9Fenya%C5%9Far-ve-o%C4%9Flug%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1
1172 https://twitter.com/senyasarailesi/status/1375056344881979396
1173 https://gazetekarinca.com/2021/03/adalet-nobetinin-17nci-gunu-gozaltina-alinan-senyasarlar-serbest/
1174 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazici-universitesi-protestolarinda-12-gozalti-41772039
1175 https://www.evrensel.net/haber/428959/bogazicide-gozaltina-alinanlarin-sayisi-24e-cikti?a=215
1176 https://twitter.com/boundayanisma/status/1375081470352580610
1177 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-universitesinde-9-ogrenci-lgbti-bayragi-tasidiklari-icin-gozaltina-alindi-1823210
1178 https://twitter.com/boundayanisma/status/1375156892473962505
1179 https://twitter.com/OzgurGencKadin/status/1375197722261737472
1180 https://www.ntv.com.tr/turkiye/bogazici-universitesi-ogrencilerine-adliye-onunde-gozalti,W0EuwvuMuEWF0ulpokVnIw
1181 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/15845
1182 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/anayasa-mahkemesinden-6-7lik-gezi-karari-6336146/
1167
1168
1169
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Orhan Alıcı, Mehmet Rüştü Şatır, Halil Kara ve Yalçın Alçiçek ile SES üyesi Gülistan Atasoy, 2013’teki
Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle uyarı cezası almıştı ve sonrasında konuyu AYM’ye taşımışlardı.1183
● Boğaziçi Üniversitesi’nde 25 Mart’ta gözaltına alınan 24 öğrenci için Çağlayan Adliyesi önünde
açıklama yapmak isteyen öğrencilerden 52’si gözaltına alındı.1184 Adını açıklamak istemeyen bir öğrenci,
olay anıyla ilgili “Polis, bugün burada basın açıklaması yapılmasının kaymakamlıkça yasaklandığını ve dağılmamızı söyledi. Henüz bir slogan atmamış ya da basın açıklaması yapmamışken, sadece topluluk halinde
duruyorken, polis bir anda hücum etti” dedi. Polisin eylemcilerin etrafını sardığını söyleyen öğrenci, “Bizi
ablukaya aldılar, koridor yaptılar, o koridordan herkesi çok ciddi şiddet uygulayarak, ters kelepçeyle gözaltına almaya başladılar. Bir kısmımız kaçtık. Üzerlerimize kalkanları dayayarak sürüklediler” dedi. Çağlayan
Adliyesi’nin önünde okunamayan ancak üniversite kampüsünde yapılan basın açıklamasında ise, “Bugün
iktidar LGBT+’ları ve gökkuşağı bayrağını kriminalize etmeye çalışarak kendi meşruiyet krizini örtmeye
çalışmaktadır. İktidar bilmelidir ki bizim bu mücadeleyi sürdürmeye yüreğimiz de gücümüz de yetiyor.
Bizler kararlı ve haklıyız” denildi.1185
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında “İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur?” başlıklı afişler astırdığı için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soylu, afişlerin
toplumun tüm kesimlerine hakaret içerdiğini, öğretmenleri ve polisi zan altında bıraktığını öne sürdü. Şahin
ise, “Zaten metnin tamamını okursanız, ‘şiddet her nereden ve kimden geliyorsa bu şiddete karşıyız’ diyor.
‘Öğretmen, polis töhmet altında kalıyor. O zaman bütün evli erkekler de töhmet altında kalıyor. Metni okursanız, töhmet diye bir şey yok” tepkisini gösterdi.1186
● KESK’in 24 Mart’ta “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” sloganı ile başlattığı eyleme katılmak
üzere şehir dışından gelmiş olan KESK üyelerini karşılamak isteyen Ankara Şubeler Platformu’na polis
müdahale etti.1187 Bir polis yetkilisi, “Burası Ankara, bu kadar kalabalığa müsaade etmeyeceğim. Garın
önünde talep ettiniz izin verilmedi. Burada da izin verilmedi” dedi. KESK’liler polis müdahalesine karşı
“En temel hak ve özgürlükleri dahi engelleyen AKP iktidarının emek düşmanı politikalarını protesto ediyoruz” tepkisini paylaştı.1188
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Gezi olaylarında elinde palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi’nin
talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Şubat 2021 tarihli kararıyla ciddigazete.com sitesindeki “Sabri Çelebi ile Ebru Polat’ın Dubai tatili” ile ilgili habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi. Haberde, Çelebi’nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden daha önce paylaştığı Dubai’deki bir
gece kulübünde şarkıcı Polat ile olan fotoğrafları vardı.1189
● Yazar Adil Başaran, Mardin’de 20 Mart’ta yapılan ev operasyonlarında gözaltına alınması ardından “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gözaltına altındaki diğer isimler HDP
il yöneticisi Ahmet Eken, Harita Mühendisleri Odası Mardin Temsilcisi Abdulvahap Irmak ve Abdulvahap
Sırdaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu isimler, gizli tanık beyanlarıyla Demokratik Toplum
Kongresi faaliyetleri, 2015 ve 2019 yıllarında katıldıkları basın açıklamaları ile suçlanıyor.1190
29 Mart 2021
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Twitter’da @MstSelanik ile @Maske3g hesaplarıyla ve Bağımsız
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın hesabından AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kuzeni ve danışmanı Ömer Faruk Işık ile ilgili yapılan paylaşımlara erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.1191 @maske3g hesabında bir video alıntılanarak yapılan paylaşımda, “AKP Disiplin Kurulu Başkanı
ve Milletvekili Ahmet Aydın’ın danışmanı Ömer Faruk Işık ve Halkbank şube müdürü Yunus Selçuk Sortie’de Naz Mila ile zevki sefalarda. Ahmet Aydın, Ahmet Davutoğlu’nun ihraç yazısını zor zor yazan şahıstı.
AKP’de danışman saltanatı” demişti. @MstSelanik hesabı ise Euro desteleri görünen bir videoyu

https://www.dw.com/tr/aym-geziye-kat%C4%B1lan-memurlar%C4%B1-haks%C4%B1z-buldu/a-57015745
https://twitter.com/boundayanisma/status/1375434780481818625
1185 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56541483
1186 https://www.evrensel.net/haber/429009/bilecik-belediye-baskanina-istanbul-sozlesmesi-bilboardlari-nedeniyle-sorusturma
1187 https://www.evrensel.net/haber/429050/kesk-yuruyusune-engelleme-emekcilerin-hakkini-verin
1188 https://kronos34.news/tr/ankaraya-ulasan-kesk-uyelerine-polis-engeli/
1189 https://www.ciddigazete.com/magazin/bir-garip-erisim-engeli-karari-h22319.html
1190 https://www.evrensel.net/haber/429069/kurt-yazar-adil-basaran-tutuklandi
1191 https://twitter.com/engelliweb/status/1376899809848745987
1183
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alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kuzeni ve danışmanı Ömer
Işık olduğu söylenildi. Söyleyecek söz bulamadım” demişti. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise bir videoyu
alıntılayan paylaşımında, “Meclis’te AKP dışındaki partilere mensup Milletvekili danışmanları isyan etse
hakkıdır. Balyalar halindeki Eurolar ile görüntülenen kişi AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık” demişti.1192
● Kocaeli Çayırova deposunda çalışan işçilerden 17’si, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Özhilhan’ın İstanbul Beykoz’daki evi önünde eylem yapmak istedikleri için1193 gözaltına alındı.1194 İşçiler,
DGD-Sen’de örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan ardından işveren tarafından “ahlak ve iyi niyet
kurallarına aykırı davranış nedeniyle (Kod 29)” ile işten çıkartılmıştı. DGD-Sen’den yapılan açıklamada,
“Tuncay Özilhan’ın emriyle Migros depo işçileri ve sendika yöneticilerimiz Özilhan’ın evi önünde darp
edilerek gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.1195
30 Mart 2021
● Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri1196, 28 Mart
tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasakladı.1197
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Aydan Canbula hakkında sosyal medya
paylaşımlarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi. Denetimli serbestlik kapsamında hükmün açıklanması geriye bırakıldı.1198
1 Nisan 2021
● Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldıkları için tutuklu yargılanan arkadaşlarına destek için
“1 Nisan’da boykottayız” çağrısıyla Kadıköy’de buluştukları sırada 35 öğrenci gözaltına alındı. “Kayyum
rektör istemiyoruz” sloganları atan öğrencilerin yürüyüşüne biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edildiği, ayrıca Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman Umur Çilingir’e de müdahalede bulunduğu
belirtildi. Kadıköy Kaymakamlığı ise, İstanbul’un “Çok yüksek risk grubunda yer alan iller” arasında yer
aldığını hatırlatarak, “Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır” açıklaması yaptı.1199 Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hasan Doğan, ters kelepçeyle gözaltına alındığını ve Boğaziçi Dayanışma Doğan’ın işkenceden dolayı kulağından kan geldiği ve
midesinin bulandığını paylaştı.1200
4 Nisan 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı1201, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan
“104 amiralden Montrö bildirisi” başlıklı açıklamayı hazırlayanlarla ilgili “Devletin güvenliğine ve anayasal
düzene karşı suç işlemek için anlaşma” iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Soruşturmada 10 amiral gözaltına alınırken, dört amiral, üç gün içinde ifade vermek için emniyete çağrıldı. Ergun Mengi, Atilla Kezek,
Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk,
Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.1202 Bildiride, son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse
Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişe
ile karşılandığı ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiral görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtilmişti.
Bildiride, “TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını
kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz” denilmişti.1203
5 Nisan 2021
● ATV, 2018 yapımı “Ölümlü Dünya” filmindeki “Dolar olmuş 4 lira” repliğine sansür uyguladı.
ATV, 2018’de de aynı filmi televizyonda yayınlamış ve aynı repliği sansürlemişti.1204
https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-milletvekili-ahmet-sikin-tweeti/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103291044144824-migros-iscileri-yonetim-kurulu-baskani-tuncay-ozilhanin-villasi-onunde-gozaltina-alindi/
https://www.birgun.net/haber/migros-iscileri-tuncay-ozilhan-in-villasi-onunde-gozaltina-alindi-339307
1195 https://twitter.com/DGDSEN/status/1376501032910520320
1196 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-26032021
1197 https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/85844341-sanliurfada-etkinlikler-15-gun-sureyle-yasaklandi
1198 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-nilufer-aydana-cumhurbaskanina-hakaretten-11-ay-hapis-cezasi/
1199 http://www.kadikoy.gov.tr/basin-aciklamasi-7
1200 https://halktv.com.tr/gundem/kadikoyde-bogazici-eylemine-polis-mudahalesi-35-gozalti-452689h
1201 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-103-emekli-amiralin-aciklamasina-iliskin-sorusturma-baslatti/2197561
1202 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56628996
1203 https://www.ntv.com.tr/turkiye/104-emekli-amiralin-bildirisine-sorusturma,1w26tgONfEyUYYca7GVd4Q
1204 https://www.birgun.net/haber/atv-olumlu-dunya-ya-yine-sansur-uyguladi-dolar-olmus-4-lira-repligi-kesildi-340127
1192
1193
1194
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında, 104 emekli amiral bildirisiyle ilgili “Her
şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem üslubu, yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan
tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli girişimdir. Bu 104 kişinin içinde bizzat CHP üyesi olan kendisi,
karısı, yeğeni, oğlu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bu işin
merkezin aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var” dedi.1205 Montrö Sözleşmesi'nden çıkma konusunda “şu an için” düşünülmediğini kaydeden Erdoğan, “Daha iyisi için imkan bulana kadar sözleşmeye
bağlılığımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.1206 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan
“Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Recep
Tayyip Erdoğan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin
hikayelerini buradan paylaşacağım” mesajını paylaştı.1207
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz” açıklaması hemen sonrasında Hürriyet bildiriye imza atan amirallerin yakınlarıyla ilgili siyasi parti üyeliği bilgilerini
yayınlamaya1208 başladı.1209 CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Hürriyet markasına yazık.
Sizin gibi çapaçulun eline kalmış. Darbeci ne demek? Polis, savcı, yargıç ve muhbir de sizsiniz! Operasyon
aparatlığı yakışır size. Ama 98 yıllık CHP’ye ve milletimize karşı bu ayıbınızın altında kalacaksınız” tepkisini gösterdi. Hürriyet söz konusu haberi ve Twitter paylaşımlarını daha sonra sildi.1210 Sabah, da amirallerin
ailelerinin isim listesini açıkladı.1211 “Darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi
çıktı” başlıklı haberde1212 bildiride imzası bulunan emekli amirallerin CHP üyesi yakınları olduğu iddia
edilen kişilerin eşleri, çocukları, kardeşleri isim isim yazılarak hedef gösterildi.1213
6 Nisan 2021
● Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu’na “Cumhurbaşkanı’na1214 hakaret” ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Federasyondan yapılan açıklamada, “iktidarın
karşısında haklıyı, doğruyu söylemekten bir an bile geri durmadık, durmayacağız” denildi.1215
● Mardin Valiliği, 6 Nisan Salı gününden 6 Mayıs Perşembe gününe kadar 30 gün süre ile her türlü
toplantı ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.1216
7 Nisan 2021
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli amirallerce Montrö Bildirisi açıklanmasına yönelik
“Bunlar okumuş, yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun
bedeli neyse ödeyecekler” dedi.1217
8 Nisan 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi kararına
karşı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla Tokat’ta yapılan eylemde yedi kişi gözaltına alındı. Platform açıklamasında, gözaltına alınanların darp edildikleri belirtilerek, “Eylem için toplanan
arkadaşlarımız daha eylem başlamadan ‘izinsiz gösteri ve yürüyüş yapma’ bahanesiyle polis ablukasına
alındı. Yedi arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Kadınları
değil katilleri durdurun, mücadelemizi asla engelleyemezsiniz” denildi.1218
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’nden vazgeçmemesi yönünde 104 emekli amiral imzasıyla bildiri yayımlayan ilgili 4 Nisan’da gözaltına alınan 10 emekli
subayın gözaltı süreleri1219 dört gün daha uzatıldı.1220 Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan
Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044198873-cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor/
https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-emekli-amiraller-bildirisi-aciklamasi-art-niyetli-bir-girisim-340173
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-kilicdaroglundan-emekli-amirallerin-bildirisine-ilk-yorum-1825621
1208 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hurriyetten-skandal-haber-emekli-amirallerin-yakinlarini-isim-isim-teshir-ettiler-1825874
1209 https://www.birgun.net/haber/erdogan-medyada-goreceksiniz-dedi-hurriyet-hedef-gosterdi-bildiriyi-imzalayanlarin-chp-li-yakinlari-340204
1210 https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1379137866979282953
1211 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/05/son-dakika-104-amiral-kim-15-temmuz-saibeli-olan-da-var-pyd-sevicisi-de
1212 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/05/darbe-imali-bildiri-imzalayan-emekli-amirallerden-4u-chp-uyesi-cikti
1213 https://www.aykiri.com.tr/iktidar-medyasinda-sok-haberler-sabah-gazetesi-amirallerin-ailelerini-isim-isim-hedef-gosterdi/10643/
1214 https://tele1.com.tr/fkf-genel-baskani-sevket-cavusogluna-cumhurbaskanina-hakaretten-11-ay-hapis-363744/
1215 https://abcgazetesi.com/fkf-genel-baskani-sevket-cavusogluna-cumhurbaskanina-hakaretten-11-ay-hapis-385407
1216 http://www.mardin.gov.tr/06042021-yasaklama-karari
1217 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56657915
1218 https://halktv.com.tr/gundem/tokatta-istanbul-sozlesmesi-eylemine-polis-mudahalesi-453604h
1219 https://www.birgun.net/haber/avukat-ulgen-emekli-amirallerin-gozalti-suresi-uzatildi-340515
1220 https://www.trthaber.com/haber/gundem/10-emekli-amiralin-gozalti-suresi-uzatildi-571361.html
1205
1206
1207
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Ünsal gözaltında. Yaşı 70’i aşkın dört emekli amirale ise pazartesi günü emniyete müracaat etmeleri için
tebligat yapıldığı öğrenildi.1221
● Gazeteci Nevşin Mengü Twitter’dan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sergiledikleri sanat
eserlerine güvenlik güçleri tarafından müdahale edildiğini paylaştı.1222 Mengü, “Sağdaki eseri asmışlar, anlaşılan meme var diye güvenlik eseri tahrip etmiş, kendince sansürlemiş, soldaki hale getirmiş. Öğrencilerin
boyadıkları merdivenlere de müdahale etmişler”1223 paylaşımı yaptı.1224
● İstanbul Beykoz’da Tuncay Özilhan’ın villasının önünde işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle (Kod 29) işten çıkarılan Migros işçilerinin eyleminde 36 kişi gözaltına alındı. Müdahalede “Nefes alamıyorum” diyen kadın işçiler olduğu görüntülere yansıdı. Depo, Liman, Tersane ve
Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros işçileriyle dayanışmaya gelen İnşaat-İş, TOMİS, 4. Vardiya,
Limter İş, Dev Turizm İş Marmara Şubesi, Kaldıraç, Tur Assist işçisi Mesut Toprak, Dev Tekstil İş, PTTSen üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin gözaltına alındığı duyurdu. DGD-SEN Örgütlenme Uzmanı Kemal Yılmaz’ın kolunun kırıldığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade
işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne sevk edilen işçiler, serbest bırakıldı.1225
9 Nisan 2021
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu Pinterest’in
de Türkiye’ye temsilci atadığını bildirdi. Sayan, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi bir milyondan fazla
olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı” dedi.1226
● Bursa Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı, “Mudanya Belediyesi’ne ait reklam panolarındaki ‘128
Milyar Dolar Nerede’ yazılı CHP ilanları hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.1227 Bursa Valiliği’nce yapılan açıklamada,1228 “Mudanya Belediyesi’ne ait altı reklam panosuna asılan ‘128 milyar dolar nerede’ ve ‘CHP’ yazısı ile ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ silueti bulunan
afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığın el koyulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır” denildi.1229
10 Nisan 2021
● Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin yurtlarda kalabilmesi için “Cumhurbaşkanı’na hakaret
etme” suçunu işlememiş olmasına ilişkin şartın da aranacağını duyurdu. 1230 Eğer öğrenci, bu suçlamaya
yurtta kaldığı sırada maruz kalırsa ise, “Öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek” denildi.1231
● Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Covid-19 virüs salgını ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşu düzenleyen hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert
hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozdukları, devletin sağlık
politikalarına ve sağlık hizmetlerine karşı gelmek suretiyle kalkışmaya teşebbüs ettikleri” gerekçesiyle
açıldı. Hemşireler, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) etkinlikleri kapsamında, 5 Mart’ta hastane yemekhanesinde sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşuna katılmıştı.1232
● Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kırşehir il merkezinde CHP logosu ile “128 Milyar Dolar Nerede?” afişlerinin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan”
soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri
bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir” açıklaması
yaptı.1233

https://www.dw.com/tr/emekli-amirallerin-gözaltı-süresi-uzatıldı/a-57139030
https://abcgazetesi.com/bogazicinde-sanat-eserlerine-saldiri-385751
https://twitter.com/nevsinmengu/status/1380134992026685443
1224 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1380136506174664710
1225 https://artigercek.com/haberler/patronunun-villasi-onunde-hakkini-isteyen-migros-iscilerine-polis-saldirisi
1226 https://t24.com.tr/haber/pinterest-de-turkiye-ye-temsilci-atayacagini-duyurdu,944721
1227 https://www.birgun.net/haber/128-milyar-dolar-nerede-afisleri-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-baslatildi-340712
1228 http://www.bursa.gov.tr/basin-duyurusu-2021-54
1229 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kaldirilan-128-milyar-dolar-afisi-tum-turkiyede-asilacak-6365000/
1230 https://t24.com.tr/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-bir-ogrencinin-yurtta-barinmasi-icin-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-mahkum-olmamak-sarti-aranacak,944891
1231 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yurtlara-yeni-duzenleme-41784567
1232 https://ankahaber.net/haber/detay/bir_dakikalik_saygi_durusuna_devletin_butunlugunu_bozmak_ve_kalkisma_sorusturmasi_35178
1233 https://www.milliyet.com.tr/gundem/bassavciliktan-bir-partinin-afislerine-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-6478205
1221
1222
1223
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11 Nisan 2021
● İstanbul Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılındaki bir konuşması nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası hükmüne
ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Demirtaş’ın eleştirilerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın şahsına değil hükümete yönelik olduğu savunması aktarılmasına rağmen AİHM’e göre ifade özgürlüğünün
yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edilemeyeceği ancak ifade özgürlüğünün de mutlak ve sınırsız olmadığı görüşü öne sürüldü.1234
12 Nisan 2021
● Ankara Nöbetçi 8’nci Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturmada, Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin 104 emekli amiral imzasıyla yayımlanan bildiri gerekçesiyle gözaltındaki 14 emekli amiral hakkında yurt dışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.1235 Savcılık ise Atilla Kıyat, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Mustafa Özbey, Alaettin
Sevim, Atilla Kezek, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk,
Ali Sadi Ünsal ve Nadir Hakan Eraydın için aynı zamanda adli kontrol şartı talep etmişti. Savcılık, yaşı 70’i
aşkın olan emekli amiraller Kıyat, Bozoğlu, Baykal ve Özbey’in ifadelerini bugün almıştı1236, diğer 10
emekli subay 4 Nisan’dan beri gözaltındaydı.1237 Savcılık, Emekli Tuğamiral Ergun Mengi’nin ise “devletin
güvenliğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle tutuklanmasını istemişti.1238
● Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi Eğitim Kurulu, gazeteci Oktay Candemir’in yazdığı kendi
kitabı Görücü-Bölücü Hikayeler’in “kamu güvenliğini tehlikeye düşürüp, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştırdığı” gerekçeleri ile tutukluya verilmemesine karar verdi. Karar gerekçesinde, Görücü-Bölücü Hikayeler isimli kitabın 17 hikayeden oluştuğu, 14’ünün yazarın yaşadığı olaylardan oluştuğu,
üçünün ise kurmaca olduğu, hikayelerin mizahi bir dille anlatılmaya çalışıldığı” belirtilerek, “içerisinde ise
1990’lar ve o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kürtlere yönelik artan sözde şiddet sırasında devletten daha devletçi kesilen sözde devlet bürokrasisinin sebep olduğu hikayelerde mizahi bir dil kullanılarak,
hikayenin bütününde Türkiye Cumhuriyeti Kamu görevlilerinin karalanmaya çalışıldığı ve olayların işkenceci, baskıcı ve faşist olduğu, Kürtlere zulüm yapmaya çalıştıkları izlenimin verilmeye çalışıldığı, netice
itibariyle kitabın hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran bir kitap olduğu” görüşü ileri
sürüldü. Eğitim Kurulu, kitabın koğuşlara verilmesi durumunda “kurumda asayişin ve genel güvenliğin zafiyete uğrayacağını” savundu.1239
13 Nisan 2021
● Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel’in gazetecilik yaptığı dönemde “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, yargılamanın durdurulması ve hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin talepleri değerlendirmedi. Dava 21
Eylül’e ertelendi. Azadiya Welat eski Genel Yayın Yönetmeni Temel, KCK Ana Davası kapsamında 2017
yılında “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin cezası
Yargıtay tarafından bozulduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Temel 8 Ekim 2011’de tutuklanmış, 1 Temmuz
2014’te tahliye edilmişti.1240

●

Muğla Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi, karikatürist ve çizgi romancı Nuri Kurtcebe hakkında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına karar verdi. Kurtcebe, 2017 ve 2018 yıllarında Facebook’ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılanıyordu.1241
● Sol Parti Trabzon İl Örgütü, İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla
Türkiye’nin imzasını çekmesine karşı kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla “Ölmek istemiyoruz”
pankartına polis müdahalesinde bulunulduğunu açıkladı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla Sol Parti il yöneticileri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
https://www.ankaramasasi.com/haber/703393/selahattin-demirtasa-verilen-cezanin-gerekcesi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/montro-bildirisine-imzaci-14-amiralin-tamami-tahliye-edildi-1827634
1236 https://www.trthaber.com/haber/gundem/tebligat-yapilan-4-emekli-amiralin-ifade-islemleri-basladi-572058.html
1237 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/4-emekli-amiral-emniyete-gitti-1827480
1238 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56716058
1239 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242239-kitaba-yasagin-gerekcesi-kamu-guvenligi-tehlikeye-dusuyor
1240 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilik-faaliyetleri-nedeniyle-yargilanan-milletvekili-tayip-temelin-davasi-ertelendi/
1241 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/karikarist-nuri-kurtcebe-ye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi-h59403.html
1234
1235
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Açıklamada, “Ölmek istemiyoruz’dan Cumhurbaşkanı’na hakaret çıkaran yargı sistemi de mücadelemizi
durduramayacak. Cumhurbaşkanı imzasını çekmiş olabilir. Ama bu İstanbul Sözleşmesi’nin bizim olduğu
gerçeğini değiştirmez” denildi.1242
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,104 emekli amiral imzasıyla yayımlanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz” açıklamasına karşı “Saray buradan bir darbe iması, darbecilik çıkarmak istedi. Arkasından da dönüp
‘Bunun arkasında CHP var’ dedi. Ne oldu? Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek kelime bile yok” dedi. Kılıçdaroğlu, “Montrö Sözleşmesi’nden rahatsız olan emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Açıklamanın
metninde, onların iradesi dışında bazı değişiklikler yapıldı. Onların iradesi dışında birilerinin aracılığıyla
gece yarısı bu açıklama yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler, iktidara yani saraya yakın olanlardır. Devlet senin elinde; istihbarat, polis, jandarma senin elinde ve kalktın utanmadan, sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi? Onun için
diyorum ya 'Allah insanı kuru iftiradan saklasın’ diye” dedi.1243
14 Nisan 2021
● İstanbul Beykoz’da Tuncay Özilhan’ın villasının önünde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle (Kod 29) işten çıkarılan Migros işçilerinin eylemlerinin yüzüncü gününde 14 kişi gözaltına
alındı.1244
● CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmayı vurgulayarak hükümete
yönelttiği “128 milyar dolar nerede” sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla çeşitli yerlerden kaldırıldı. İstanbul Ataşehir’de polis ekipleri CHP ilçe binasının önüne getirdikleri vinçle afişi kaldırırken, CHP
Başakşehir İlçe Başkanlığı’na da afişi kaldırmak için zırhlı araçlarla polisin geldiği belirtildi. CHP Başakşehir İlçe Başkanı avukat Deniz Bakır, o anları Twitter’da paylaşarak “Sizleri korkutan bir soru kadar korkutmaz silahların gölgesi bizleri” dedi.1245 CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay benzer durumu paylaştı.1246 Kadıköy, Sultangazi ve Bağcılar’a asılan pankartların da indirildiği belirtildi. Kadıköy İlçe Başkanı
Ali Narin yeni pankart asarak nöbet tutmaya başladı. Niğde’de CHP İl Başkanlığı’na asılan pankartın, polisler tarafından kaldırıldığı kaydedildi. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, afiş nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu. Kastamonu’da da savcılık talimatıyla afişlerin kaldırıldığı belirtildi.1247
15 Nisan 2021
● Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Konya İl Başkanı Barış Pektaş1248 hakkında il binasına asılan “128 Milyar Dolar Nerede” pankartı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma
başlattı. Pektaş, “İl binamıza astığımız pankart savcılık kararıyla bugün itibari ile polis tarafından indirilmiştir. Suç unsuru taşımadığından indirin uyarısını dinlemedik. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na hakaret
kapsamında pankartı asan il başkanı sıfatıyla şahsım hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendim. Mücadeleye devam edeceğimizi beyan eder, herkesi aklı selime davet ederim” dedi.1249
● Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine
açıklama yapan 104 emekli amiral hakkındaki soruşturma gerekçesiyle 14 emekli amirale elektronik kelepçe
takılması1250 yönünde kararlar alındı.1251

● Kocaeli Valiliği, her türlü etkinliği 14 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar yasakladığını duyurdu.1252
● Denizli ve Karaman valilikleri, her türlü etkinliği 14 Nisan’dan 13 Mayıs’a kadar yasakladığını
duyurdular. 1253,1254

● Hakkari Valiliği, her türlü etkinliği 16 Nisan’dan 30 Nisan’a kadar yasakladığını duyurdu.1255
https://www.birgun.net/haber/sol-parti-trabzon-olmek-istemiyoruz-dan-cumhurbaskanina-hakaret-cikaran-yargiyla-mucadelemiz-surecek-341124
https://www.aa.com.tr/tr/politika/kilicdaroglu-emekli-amirallerin-bildirisine-iliskin-chp-ile-ilgili-tek-kelime-bile-yok/2207475
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/242431-migros-iscilerinin-100-gun-eylemine-polis-mudahalesi
1245 https://twitter.com/DenizBakirCHP/status/1382075244949684230
1246 https://twitter.com/BulentUtebay/status/1382082408028237826
1247 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/128-milyar-dolar-nerede-afislerine-polis-mudahalesi-1827975
1248 https://www.memleket.com.tr/chp-konya-il-baskanina-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-2103686h.htm
1249 https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/04/14/chp-konya-il-baskani-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaretten-sorusturma-baslatildi
1250 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/il-disina-cikis-tedbiri-uygulanan-emekli-amiraller-icin-elektronik-kelepce-karari-1828502
1251 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekli-amirallere-kelepce-karari-1828257
1252 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-il-umumi-hifzissihha-kurul-karari-2021-21
1253 http://www.denizli.gov.tr/basn-duyurs
1254 http://www.karaman.gov.tr/il-emniyet-mudurlugu-basin-duyurusu-yasaklama-karari
1255 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-16042021
1242
1243
1244
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● Kırklareli Valiliği,
her türlü etkinliği 15 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar yasakladığını duyurdu.1257 Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, yasak kararına ilişkin, “Tam kapanma yoksa 1 Mayıs
neden yasak?” tepkisini gösterdi. Platform açıklamasında, “İşçiler her gün servislerde, toplu taşıma araçlarında tıkış tıkış işe gidip gelirken, ciddi önlemler almadan dip dibe çalıştırılırken, aşı önceliği sıralamasında
adları dahi geçmiyorken, ‘işçileri salgından korumak’ adına, açık havada yapılacak 1 Mayıs ve diğer etkinliklerinin yasaklanması hiç de inandırıcı değildir” denildi.1258
● ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ Rektörlüğü arasında, kampüs merdivenlerinin gökkuşağı renklerine
boyanmasına ilişkin tartışma sonucu merdivenler son iki ayda dördüncü kez okul yönetimi tarafından boyandı. ODTÜ’lü öğrenciler, renklendirdikleri merdivenlerin yönetim tarafından dördüncü kez yeniden boyanmasına sosyal medya üzerinden “Gökkuşağıma Dokunma” gündem başlığıyla tepki gösterdi. İlk kez
Gezi Parkı olayları sırasında ortaya çıkan tartışmada son olarak, okul yönetimi tarafından beyaza boyanan
merdivenler öğrenciler tarafından yeniden renklendirilmiş, renklendirilen merdivenler yönetim tarafından
tekrardan beyaza boyanmıştı. Beyaza boyanan basamaklar üzerine kırmızı boyalarla “ODTÜ” yazılmıştı.
Bunun üzerinde ODTÜ öğrencileri, kampüs merdivenlerini üçüncü kez gökkuşağı renklerine boyamış, basamaklar üzerine “Kayyumsuz ODTÜ” yazmıştı.1259
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi eylemleri
sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.1260 Şık, “Kimse
seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele
edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini
yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli” demişti. Şık’ın hakkında “suç işlemek için alenen tahrik”
iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.1261
● “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı dizi, hikayesinde eşcinsel karaktere yer verildiği gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı müdahalesiyle iptal edildi.1262 Bunun üzerine Ece Yörenç’in hikayesini yazdığı
diziyi Netflix’in “If Only”1263 ismiyle İspanya’da çekileceği belirtildi.1264
● İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Ölümleri durdurun” sloganıyla Türk Tabipleri Birliği
(TTB) üyelerince yapılacak basın açıklamasına Kaymakamlık yasaklaması gerekçesiyle izin verilmedi.1265
1256

16 Nisan 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Genco Erkal’ın1266 “2016 yılından bu yana yaptığı bazı
Twitter paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu.1267
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 104 emekli amiral imzalı Montrö Sözleşmesi bildirisiyle ilgili soruşturmasında, emekli amiraller olan eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren, eski Deniz Harp
Akademileri Komutanı Metin Açımuz, eski İstanbul Tersanesi Komutanı Nurhan Kâhyaoğlu, eski Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Işık Biren, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel ile
eski İstanbul Boğaz Komutanı İlker Güven evlerine operasyon düzenlendi.1268 Emekli Tuğgeneral olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı (TESUD) Namık Kemal Çalışkan’ın da evine operasyon yapıldı. Evlerdeki bilgisayarlara ve telefonlara el konulurken, emekli subaylar 22 Nisan’da savcılığa ifadeye
çağrıldı.1269
17 Nisan 2021
● Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara’da “İşimizi geri istiyoruz” eylemine katılan ihraç edilen mimar Alev Şahin ve öğretmen Mehmet Dersulu’nun “haklarında daha önce verilen adli kontrol
http://www.kirklareli.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulu-karari-karar-no-202137
http://www.kirklareli.gov.tr/kurumlar/kirklareli.gov.tr/duyuru-belgeler/2021/04-NISAN/20210415/37-nolu-karar.pdf
https://www.evrensel.net/haber/431092/luleburgaz-emek-ve-demokrasi-platformu-tam-kapanma-yoksa-1-mayis-neden-yasak
1259 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/odtululerin-3-kez-gokkusagina-boyadigi-merdivenler-okul-yonetimi-tarafindan-yeniden-griye-boyandi-1828393
1260 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ahmet-sikin-icin-fezleke-hazirlandi-6374461/
1261 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/15/son-dakika-ahmet-sikin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-talep-edildi
1262 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53519158
1263 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiyede-escinsel-sansuru-yiyen-netflix-dizisi-ispanyada-gosterilecek-haber-1519362
1264 https://tr.sputniknews.com/kultur/202104151044282892-turkiyede-escinsel-karakter-sebebiyle-sansur-yiyen-netflix-dizisi-ispanyada-gosterilecek/
1265 https://www.birgun.net/haber/saglik-calisanlarinin-olumleri-durdurun-cagrisina-polisten-sert-mudahale-341372
1266 https://www.dw.com/tr/genco-erkal-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1na-hakaret-soru%C5%9Fturmas%C4%B1nda-ifadeye%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1ld%C4%B1/a-57231513
1267 https://www.birgun.net/haber/sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi-341561
1268 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/7-emekli-amiralin-evinde-arama-6376676/
1269 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-gelismesi-emekli-amirallere-ikinci-operasyon-1828547
1256
1257
1258
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kararlarına rağmen eylemlerine yoğun bir şekilde devam etmeleri” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devam
kararı verdi. Avukat Refik Atalay, “Tutukluluk bir yana, AYM birkaç ay önce verdiği, Esra Özakça ve
Nazan Bozkurt kararlarında Yüksel’deki eylemlere katıldıkları gerekçesi ile başvurucuların ev hapsinde
tutulmalarını bile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olarak nitelendirmişti” dedi.1270
19 Nisan 2021
● İstanbul Esenyurt’ta Sinbo Fabrikası’nın önünde İSİG Meclisi İstanbul temsilcisi Serpil Ünal’ın
da olduğu sekiz işçi gözaltına alındı. İSİG Meclisi, gözaltılara ilişkin “Esenyurt’ta Sinbo ve SML Etiket
direniş çadırlarına yapılan polis müdahalesi sonucu aralarında İSİG Meclisi İstanbul temsilcisi Serpil
Ünal'ın da olduğu sekiz işçi gözaltına alındı... Salgına, işsizliğe, açlığa, güvencesiz çalıştırmaya ve sendikasızlaştırmaya karşı mücadeleye”1271 paylaşımında bulundu.1272
● İstanbul Valiliği,1273 her türlü etkinliği 19 Nisan’dan Ramazan Bayramı sonrası, 17 Mayıs’a kadar
yasakladığını duyurdu.1274
● Trabzon Valiliği, her türlü etkinliği 19 Nisan’dan 25 Nisan’a kadar yasakladığını duyurdu.1275
21 Nisan 2021
● Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi1276, oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için verilen
beraat kararı gerekçesinde söz konusu sözlerin kimsenin onur ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte olmadığını kaydetti.1277 Kararda, Gezen’in sarf edilen sözlerin Cumhurbaşkanı’na yönelik somut bir fiil isnadı
oluşturmadığı, “sövmek” fiilinin ise sanığın sözlerinde bulunmadığı ve suçun maddi unsurunun oluşmadığı
belirtildi. Akpınar’ın ise sözlerinde de lider sözcüğünden Cumhurbaşkanı’nı kastettiğinin kabul edilmesi
halinde dahi faşizm sözcüğünün ağır bir eleştiri olduğu ve hakaret suçuna sübut vermediği kaydedildi. Beraat kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca1278, Akpınar ve Gezen’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı husumet beslediklerini” iddiasıyla itiraz edildi. Gezen ve Akpınar’ın avukatı Celal Ülgen ise,
itiraza karşı yanıt dilekçesinde, ifade özgürlüğünün incitici, endişe verici fikirler için de geçerli olduğu vurgulandı.1279
22 Nisan 2021
● İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne çağrı yapmak için toplanan eylemcilere müdahale eden polisin, yaklaşık 40 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Eğitim
Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı ve Dönem Sözcüsü Çayan Çalık ile Eğitim Sen’in İstanbul şubelerinden
yöneticilerin ve Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da yer aldığı bildirildi. Sendika
açıklamasında, “1 Mayıs bu yıl emniyet koridorlarında kutlanır hale geldi. Sendikamızın önünde şu an 300
civarında polis bekliyor. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın durumu hakkında bilgi vermemizi engellemeye
yönelik bir çalışma yaptıkları. Biz bu baskıyı muhakkak aşacağız” denildi.1280
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadeleri alındıktan sonra emekli amiraller Ali Yüksel Önel,
Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar
Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, sulh ceza hakimliğince yurt
dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1281 Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık
Biren’in ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.1282
● Amasya, Tunceli ve Uşak valiliklerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda CHP
il örgütlerince Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunma töreni düzenlemelerine ilişkin başvurularını
Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek reddedildi.1283 İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2021’deki genelgesinde, “Çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alev-sahin-ve-mehmet-dersulu-hak-ihlali-kararina-karsin-tutuklu-yargilaniyor-1828784
https://twitter.com/isigmeclisi/status/1384096596162351104
https://www.istanbulgercegi.com/esenyurtta-direnis-cadirina-polis-mudahalesi-8-isci-gozaltinda_238721.html
1273 http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_32.pdf
1274 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-valiliginden-1-mayis-karari-1829355
1275 http://www.trabzon.gov.tr/basin-duyurusu-19042021
1276 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mujdat-gezen-ve-metin-akpinara-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-verilen-beraat-kararina-itiraz-edildi/2215802
1277 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpinar-ve-gezenin-yargilandigi-hakaret-davasinda-beraat-kararina-erdoganin-avukati-itiraz-etti-1829741
1278 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpinar-ve-gezenin-yargilandigi-hakaret-davasinda-beraat-kararina-erdoganin-avukati-itiraz-etti-1829741
1279 https://odatv4.com/erdogandan-gezen-ve-akpinar-itirazi-21042120.html
1280 https://www.birgun.net/haber/kadikoy-deki-1-mayis-cagrisina-polis-mudahalesi-cok-sayida-kisi-darp-edilerek-gozaltina-alindi-342239
1281 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-emekli-5-amiral-ve-1-general-serbest-birakildi-3048455
1282 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/evleri-aranan-emekli-5-amiral-ile-tesud-baskani-ifade-verdi-1830309
1283 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpnin-23-nisan-basvurularina-valiliklerden-yasak-1830278
1270
1271
1272
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1284

gerçekleştirilecek” denilmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Kapalı mekanda
kongre yapmaya izin var. Açık alanda Atatürk anıtına çelenk koymaya izin yok. İlçe örgütlerimizin talebi,
‘lebalep kongrelere’ izin veren valiler tarafından reddedildi” dedi.1285
25 Nisan 2021
● Puhu TV kullanıcıları, platforma İspanyol yapımı “[Rec]³: Diriliş” filminin şiddet içeren sahnelerinin kesildiğini ve süresinin orijinalinden daha kısa olduğunu bildirdi.1286 Filmin süresi 81 dakikayken Puhu
TV’de izlenen versiyonu ile 77 dakikaya indiği kaydedildi.1287
26 Nisan 2021
● TRT 2’de yayınlanan “93. Oscar Ödül Töreni”nde Ma Rainey’s Black Bottom ile En İyi Saç ve
Makyaj kategorisinde Oscar kazanan Mia Neal’ın teşekkür konuşmasındaki “trans kadınlar” ifadesini
TRT’nin canlı yayın sırasında çevirmediği kaydedildi. Mia Neal’in çevrilmeyen konuşmasında, “Burada
duran siyah trans kadınları, Asyalı kız kardeşlerimizi, Latin kız kardeşlerimizi ve yerli kadınları hayal edebiliyorum. Bir gün bunun alışılmadık veya çığır açıcı olmayacağını biliyorum, bu sadece normal olacak”
demişti.1288
● Halkevi Derneği üyelerince İstanbul Şişli Etfal Hastanesi önünde taşınan “Aşıda patent öldürüyor,
patent kaldırılsın” yazılı pankarta polis müdahale ederek1289 el koydu.1290
● AYM’nin uzun tutukluluk süresiyle hak ihlaline uğramadığına karar verdiği tutuklu iş adamı Osman Kavala’nın başvurusunu ret gerekçesinde üç belgeselin “casusluk” suçuyla ilişkilendirildiği belirtildi.
AYM’nin 23 Mart 2021’de yayınladığı kararda, Kavala’nın flash belleğinde bulunan Küçük Kara Balıklar:
Güneydoğuda Çocuk Olmak, Rojava’nın Işıkları: Kadın Devrimi ve çekilmeyen 1994 isimli belgesellerin
adı geçti.1291 Kavala ise, savunmasında, “Belgesel filmlerinin benimle ve Anadolu Kültür’le hiçbir alakası
yoktur, bunlar bana gönderilmiş, seyretmemiş olduğum için masamın üzerinde flaş bellek içinde kayıtlı
filmlerdir” dedi.1292
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Montrö Sözleşmesi’yle ilgili bildiri nedeniyle yürüttüğü soruşturmada seyahat yasağı uygulaması gerekçesiyle elektronik kelepçe taktırdığı Atilla Kezek, Atilla Kıyat,
Türker Ertürk ve Ali Sadi Ünsal’ın1293 kelepçe takma zorunluluğuna son verildi.1294
28 Nisan 2021
● TikTok’ta “Türk pasaportunun kullanıldığı yerler” isimli bir video çekerek pasaportun bardak altlığı, fırın eldiveni, kitap ayracı gibi kullanıldığını gösteren 23 yaşındaki K.Y.Ö ve N.Y “Türk pasaportunu
aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmalarının ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldılar.1295
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın “örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmasında bilgi ve görgüleri olduğu belirtilen Ömer Takay ve Tahir Çiftçi’nin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dava, 6 Ekim’e ertelendi.1296
29 Nisan 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Montrö Sözleşmesi’yle ilgili bildiri nedeniyle yürüttüğü soruşturmada seyahat yasağı uygulaması gerekçesiyle elektronik kelepçe taktırdığı emekli amiraller Cem Gürdeniz, Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Kadir Sağdıç, Bülent Olcay, Hakan Eraydın, Mustafa Özbey ve Turgay
Erdağ’ın elektronik kelepçe zorunluluğu kaldırıldı.1297
● İzmir’de aralarında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk
https://www.birgun.net/haber/chp-nin-23-nisan-da-celenk-koyma-basvurularina-valiliklerden-yasaklama-342244
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/23-nisanda-ataturk-anitina-celenk-sunma-torenleri-de-engellendi-6390562/
https://fasikul.altyazi.net/pano/tvde-sansur/
1287 https://susma24.com/puhu-tvden-rec%C2%B3-genesis-filmine-sansur-iddiasi/
1288 https://bianet.org/bianet/yasam/243055-siyah-trans-kadinlar-asyali-latin-kiz-kardeslerimiz-ve-yerli-kadinlar
1289 https://www.gercekgundem.com/guncel/269860/asida-patent-kaldirilsin-pankartina-polis-mudahalesi
1290 https://www.youtube.com/watch?v=CKU3hSnaEhI
1291 https://susma24.com/aymnin-kavala-hakkindaki-gerekceli-kararinda-uc-belgesel-casusluk-sucuyla-iliskilendirildi/
1292 https://fasikul.altyazi.net/pano/anayasa-mahkemesinin-kavala-karari-ve-belgeseller/
1293 https://odatv4.com/emekli-amiraller-hakkinda-kelepce-karari-26042128.html
1294 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekli-amiraller-hakkinda-kelepce-karari-1831241
1295 https://www.haberturk.com/turk-pasaportunu-asagiladigi-gerekcesiyle-gozaltina-alinan-suphelilere-adli-kontrol-3054532
1296 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-dagin-yargilandigi-davada-taniklar-dinlenecek/
1297 https://odatv4.com/amiraller-hakkinda-bir-bir-kelepce-karari-29042156.html
1284
1285
1286
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Tabipler Birliği’nin (TTB) yer aldığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamalarında, polis beş kişiyi darp
ederek gözaltına aldı. Polis ve vatandaşlar arasında yaşanan arbedede, basın mensuplarına müdahale edilip
görüntü almalarının engellenmeye çalışıldığı kaydedildi.1298
● İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle, 56.000 lira manevi tazminat cezası verdi. Dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabında,
Erdoğan’a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur,
şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu ileri sürülmüştü. Dilekçede, Kaftancıoğlu hakkında her bir paylaşımı için 50.000 liradan toplam 700.000 liralık manevi tazminat talep edilmişti.1299

●

Diyarbakır’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak isteyen grupların çok kalabalık
olduğu gerekçesiyle kutlama yapmasına izin verilmedi.1300

●

Ankara Sakarya Caddesi’nde polisler, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcilerince düzenlenen
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde basın açıklamasına biber gazıyla müdahale edildi. “Umut
Yan Yana” sloganıyla yapılmak istenen açıklamada, DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
(ASMMO) yer aldı.1301
30 Nisan 2021
● Muğla Sulh Ceza Hakimliği, Milas’ta Ahmet C. isimli vatandaşın sosyal medya paylaşımlarıyla
“Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” gerekçesiyle iki kez göz altına alınmasının ardından tutuklanmasına karar verdi.1302 Ahmet C. sosyal medya hesabından “hakaret içerikli paylaşımlar” ve “benzer içerikli paylaşımlara devam ettiği” gerekçesiyle iki kez gözaltına alınmıştı.1303
● Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın 27 Nisan tarihli genelgesinde toplumsal eylemler sırasında polislerle ilgili görüntüleme veya ses kaydı yapılmasının “özel hayat” ve “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engellenmesini istediği ortaya çıktı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) paylaştığı genelgede, “İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının özel hayatın
gizliliğinin ihlali” olduğu belirtildi. Genelgede, “Bazen görevin yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşan bu
ihlaller, personelimizin veya vatandaşlarımızın kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde çeşitli
dijital platformlarda yayımlanmaktadır” ifadelerine yer verildi. Yayınlanan görüntülerin olayı tüm yönleriyle yansıtmayabileceği ve bu durumun kamuoyunda yanlış değerlendirmelere neden olacağı kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı genelgede, “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses
ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine
göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim” denildi.1304
1 Mayıs 2021
● İstanbul İstiklal Caddesi’nde polis barikatını aşarak 1 Mayıs konuşması yapmak isteyen Devrimci
Hareket üyesi eylemci gözaltına alındı.1305
3 Mayıs 2021
● Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs’ta izin verilen etkinlikler dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek, 394 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan
118 kişi hakkında daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, 169’u hakkında ise diğer suçlardan
adli işlem yapıldığının tespit edildiği duyuruldu.1306

https://www.egepostasi.com/izmir/1-mayisa-sert-polis-mudahalesi-yaka-paca-gozalti-h259477.html
https://t24.com.tr/haber/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglu-cumhurbaskani-erdogan-a-56-bin-lira-tazminat-odeyecek,949212
https://www.amerikaninsesi.com/a/pandemi-golgesinde-1-mayis-kutlamasi/5871384.html
1301 http://www.24saatgazetesi.com/ankarada-1-mayis-aciklamasina-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti/
1302 https://www.trthaber.com/haber/guncel/sosyal-medyada-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-ikinci-kez-gozaltina-alinan-zanli-tutuklandi577157.html
1303 https://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-tutuklama/
1304 https://www.dw.com/tr/polisin-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-ve-ses-kayd%C4%B1n%C4%B1n-al%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1-yasaklayan-genelge/a-57390144
1305 https://twitter.com/mehmetzekikaya/status/1388556822366261249?s=1002
1306 https://www.egm.gov.tr/03052021-tarihli-basin-aciklamasi
1298
1299
1300
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● Van Valiliği, beş yıldır devam eden eylem ve etkinlik yasağını 4 Mayıs’tan 18 Mayıs’a kadar 15
gün süreyle uzattı.1307
5 Mayıs 2021
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı, ihraç edilen akademisyen Bülent Şık’ın yazı dizisi
nedeniyle yargılamasında beraat kararına itiraz ederek, cezalandırılması gerektiğini savundu. Savcılıkça
Yargıtay’a verilen dilekçede, “Bakanlık izni olmadıkça araştırma sonuçlarının hukuki yollara başvurulmak
suretiyle açıklanmasının sağlanmasının gerektiği, sanığın bu yollara başvurmaksızın sadece bilgilerin bakanlıkça yayınlanmamasını gerekçe göstererek açıklamayı kendisinin yapması halinde müsnet suçun unsurları itibariyle oluşacağı düşünülmekte” denildi. Şık, Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasallarla ilgili
yaptığı araştırmanın sonuçlarının kamuoyundan gizlendiğini belirten bir yazı dizisi kaleme almıştı.1308 Bu
yazı nedeniyle bir yıl üç ay hapse mahkum edilen Şık’ın Cumhuriyet’te 15 Nisan 2018’de yayınlanan “Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi biz açıklıyoruz’ İşte listesi” yazısında Akdeniz Üniversitesi ve
Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol uyarınca gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları hakkında bilgi
verilmişti.1309 Şık, Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.1310
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sosyal medya
hesabından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, “27’nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır” denildi.1311 Erdoğdu, “Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız
için bütün gücümle çalışacağım” demişti.1312
6 Mayıs 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur, sanatçılar Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz ve
Tarkan’ın fotoğrafını paylaşarak “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” dedi.1313 Cesur’un, sanatçı Yılmaz’ı AKP tarafından hazırlanan “Yalan Üretim Merkezi” animasyonunu hafife aldığı için ve Özoğuz’u AKP’nin politikalarını eleştirdiği için hedef aldığı öne sürüldü.1314 Tarkan’ı ise, Rize’nin İkizdere
ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı çıktığı için hedef aldığı belirtildi.1315
● Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak için Karşıyaka Mezarlığı’na girmek isteyen
Ankara Çankaya CHP1316 ilçe teşkilatı üyeleri tarafından pankartlı yürüyüşüne ilk önce izin verilmedi. Ancak CHP’nin itirazları üzerine yürüyüşe izin verildiği belirtildi.1317
7 Mayıs 2021
● Kaos GL yazarı avukat Hatice Demir, bir arkadaşının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukluk fotoğrafını paylaşması sonrasında ifadeye çağrıldığını duyurdu. Demir’in arkadaşı olduğu belirtilen müvekkili, 2020 yılının sosyal medya kampanyası olan “LGBTİ+ çocuklar vardır” notunu
yazmış ve ardından CİMER’e yapılan şikayet sonucu çevrimiçi cinsel istismarla mücadele bürosu tarafından
ifadeye çağrılmıştı. Demir, “çocukların kullanıldığı müstehcenlik” gerekçesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.1318 Demir, “Hepsi geçecek, biz kalacağız” yazısında, “Tabi ki bir CİMER ihbarıyla başlayan, normalde ifade dahi alınmadan soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gereken bir dosya; eminiz ki sırf
içinde LGBTİ+ geçtiği için bu aşamaya gelmiş. Odada bulunan herkes durumun anlamsızlığının farkında”
dedi.1319
8 Mayıs 2021

http://www.van.gov.tr/02052021-tarihli-yasaklama-karari
https://www.diken.com.tr/kanser-raporu-davasi-gida-muhendisi-bulent-sikin-beraatine-itiraz/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiyeyi-kanser-eden-urunleri-devlet-gizledi-biz-acikliyoruz-iste-zehir-listesi-958617
1310 https://t24.com.tr/haber/savci-kanser-raporunu-aciklayan-bulent-sik-icin-cezada-israrci-goreve-iliskin-sirri-acikladi,950580
1311 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56986030
1312 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56986030
1313 https://halktv.com.tr/gundem/erdoganin-danismani-uc-unlu-ismi-hedef-aldi-456979h
1314 https://www.evrensel.net/haber/432341/erdoganin-danismani-tarkan-gokhan-ozoguz-ve-cem-yilmazi-hedef-aldi
1315 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-danismanindan-unlu-isimlere-hakaret-1833911
1316 http://www.chpcankaya.org/haberdetay--1081--chp-cankaya-3-fidan-icin-karsiyaka-da
1317 https://halktv.com.tr/gundem/chpnin-uc-fidan-anmasina-engel-olmaya-calistilar-456998h
1318 https://t24.com.tr/haber/23-nisan-da-bebeklik-fotografinin-altina-lgbti-cocuklar-vardir-yazan-lgbti-ifadeye-cagrildi,951017
1319 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/hepsi-gececek-biz-kalacagiz
1307
1308
1309
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● Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) kurucularından ve HDP Parti Meclisi Üyesi Ahmet
Saymadi, 2016’da yaptığı karikatür paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı.
Saymadi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.1320
10 Mayıs 2021
● AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle, İsrail polis kuvvetlerince Mescid-i Aksa’daki eylemlerde
kıyafetleri yırtılarak darp edildi. AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf da plastik mermiyle göğsünden vuruldu. Haruf’a hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra1321 ikinci kez plastik mermiyle yaralandı. AA Kudüs
muhabiri Esat Fırat ise karnından yaralandı.1322
11 Mayıs 2021
● Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yıl dönümüne ilişkin Taksim’de yapmak istediği açıklamada üç kadın gözaltına alındı. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”
pankartı açan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganı attı. Taksim Meydanı’nda
açıklama yapan İnisiyatifi üyesi Havva Cuştan, kendilerine müdahale eden polislere, “Kadınlar katledilirken
neredeydiniz” diye sordu.1323
13 Mayıs 2021
● İsimsizler Hareketi kurucusu ve aktivist Taylan Kulaçoğlu, sosyal medya paylaşımlarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kulaçoğlu’nun “imzası alınacak” denilerek, Emniyet’e çağrıldığı ancak ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi.1324 Kulaçoğlu’nun avukatı Tamer Doğan, “Sabahtan beri delil topluyoruz diye diye nur topu gibi yepyeni bir dosya
oluşturdular. Sekiz 10 sayfalık dosya, bekleyişin ardından oldu koca klasör. Her şey gözümüzün önünde
cereyan ediyor. Karar baştan verilmiş gibi” dedi. Kulaçoğlu, 2013’te RedHack soruşturması kapsamında iki
kez gözaltına alınmış ve delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Kulaçoğlu’nun gözaltına alınması dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta hesabının çalınması ile ilişkilendirilmişti.1325
16 Mayıs 2021
● Rize Valiliği, İkizdere İlçesi sınırları içerisinde her türlü toplantı ve etkinliğin1326 17 Mayıs 2021
Pazartesi günü saat 00.01’den başlayarak, 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.1327
17 Mayıs 2021
● Rize İkizdere’deki taş ocağına karşı başlatılan eyleme destek vermek için İstanbul Üsküdar’da
Cengiz Holding önünde eylem yapmak isteyen Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun 13 üyesi gözaltına
alındı. İfadesi alınan üyeler serbest bırakıldı.1328 Gençlik Hareketi Koordinasyonu sözcüsü Ece Köroğlu,
Rize Valiliği’nin İkizdere ilçesinde yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasını yasaklamasına tepki göstererek, “Gerekçe olarak da şunu gösteriyorlar: ‘Covid-19 var.’ Konu İkizdere’ye gelince mi normalleşme bitti?
Diğer sebebi de provokatif eylemmiş, provokatif eylem dediğiniz şey emekçi halkın doğasına, vadisine,
ormanına girmek oradaki ağaçları dozerle yıkmaktır. Bir provokasyondan bahsedeceksek emekçi halkın
vadisine girmeye çalışan Cengiz’de göreceğiz o ihaleyi veren siyasal iktidarda göreceğiz” dedi.1329
18 Mayıs 2021
● DHA, CHP Genel Merkezi binasına asılan “Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır” yazılı Filistin
bayrağı görüntüsünü aktarırken, “128 milyar dolar nerede” sorusunun yer aldığı LED ekran görüntüsünü
vermedi.1330

https://artigercek.com/haberler/sykp-uyesi-saymadi-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alindi
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-polisi-mescid-i-aksada-aa-kameramanini-darbetti/2235398
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-nin-kudus-muhabiri-israil-polisinin-mescid-i-aksa-daki-mudahalesinde-yaralandi/2235647
1323 https://www.evrensel.net/haber/432726/istanbul-sozlesmesi-aciklamasina-polis-mudahalesinde-uc-kadin-gozaltina-alindi
1324 https://medyascope.tv/2021/05/13/isimsizler-hareketi-kurucusu-ve-aktivist-taylan-kulacoglu-sosyal-medya-paylasimlari-gerekce-gosterilerek-yeniden-tutuklandi/
1325 https://www.gazeteduvar.com.tr/taylan-kulacoglu-yine-tutuklandi-haber-1522186
1326 http://www.rize.gov.tr/basin-aciklamasi-yasaklama-karari
1327 https://ankahaber.net/haber/detay/rize_valiliginden_ikizdereye_ozel_yasak_3906
1328 https://www.diken.com.tr/cengiz-insaat-onunde-ikizdere-eylemine-13-gozalti/
1329 https://artigercek.com/haberler/ikizdere-icin-cengiz-holding-onunde-yapilmak-istenen-aciklamada-13-kisi-gozaltina-alindi
1330 https://tele1.com.tr/dhadan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-sansur-393737/
1320
1321
1322
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● Birleşik Gençlik Meclislerinin (BGM), İbrahim Kaypakkaya ve “Mayıs ayı şehitlerini anmak” için
İstanbul Kadıköy’deki basın açıklamasına müdahale eden polis, 15 üyeyi gözaltına aldı. Polis eyleme katılanları gözaltına alırken, kitle “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya”, “Devrimci irade teslim alınamaz” sloganları attı. Ayrıca polis etkinliği takip eden gazetecilerin de görüntü alması engelledi.1331
19 Mayıs 2021
● KHK ile 2016’da mesleğinden ihraç edilen sınıf öğretmeni Sümeyya Avcı, bir sokak röportajında,
“Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz” ifadesi üzerine gözaltına alındı. Avcı’nın Twitter hesabı
aracılığıyla “Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya TEM Şubeden dört sivil polis tarafından gözaltına alındı. 24 saatlik gözaltı olacağı ve hakim karşısına çıkacağı söylendi” paylaşımı yapıldı. Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1332 Avcı, sokak röportajı sırasında
özetle, “Hiçbir şey üretmediğimiz, hiçbir şey yetiştirmediğimiz, öğretmenini, doktorunu, mühendisini ihraç
ettiğimiz bir memlekette yaşıyoruz. 44 ay yatacağım, dört çocuğum var. Bugün herkesin dolar zengini olduğu, tabanında tamamen fakir olduğu, orta kesimin yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz” 1333 demişti.1334
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak50.net’e erişim engeli getirdi.1335 Kızıl Bayrak kizilbayrak51.net üzerinden yayınına devam ediyor.1336
20 Mayıs 2021
● Balıkesir Erdek’te düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde
Gençliğe Hitabe’yi okuyan bir öğrenci, duraksayarak, “Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet
ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler” bölümlerini okumayarak sansür uyguladı.1337
● Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, sosyal medyada yayınladığı “Esenlik Bildirisi” videosunda Covid-19 genelgelerinin hukuki olmadığını belirterek, soruşturma başlatacağını duyurmuştu. Akbulut, “Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım fakat
haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım. Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve
bu büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan, sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları tamamı hukuka aykırıdır” demişti.1338 Bu açıklama nedeniyle HSY 2. Dairesi; Akbulut’un “bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına
zarar vereceği kanaatine ulaşarak geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.1339
● Tunceli’de, sivil kıyafetli iki jandarma personelince bir teröristin eşkaline benzediği iddiasıyla bir
kadının başına silah dayanıp, darp edildiği iddia edildi. Olay yerine ulaşan polislerce iki jandarma personelinin emniyete götürüldüğü belirtildi. Bölge halkının müdahalesiyle kurtarılan kadının, jandarma personelinden şikayetçi olduğu bildirildi. Tunceli Valiliği ise, olaya ilişkin açıklamasında iki kolluk mensubunun
görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.1340 Açıklamada, “Bugün saat 16 sıralarında ilimiz merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimizce mensup iki görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir.
Olay üzerine kadın vatandaşımızla kolluk mensubu iki görevli arasında yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca taciz olarak algılanmış ve vatandaşlarımızdan tepkiye sebebiyet vermiştir” denildi.1341
● İstanbul Taksim Meydanı’nda, Birleşik Gençlik Meclisleri (BGM), Kaldıraç ve Sosyalist Öğrenci
Hareketi’nin (SÖH) İsrail’i protesto eyleminde, 15 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Grup, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” yazılı pankart açarak, Filistin bayrakları taşıyıp, İsrail’i protesto etti.1342 BGM
üyesi Arda Yüksel, Türkiye’nin İsrail ile kurmuş olduğu askeri, ticari, diplomatik ve her türlü ilişkinin Filistin halkına dönük saldırıları katmerleştirdiğini öne sürdü. Yüksel, Ortadoğu’da yaşananlara karşı birleşik

https://www.evrensel.net/haber/433209/ibrahim-kaypakkaya-anmasina-mudahale-15-kisi-gozaltina-alindi
https://gazetedavul.com/gundem/gozaltina-alinan-khkli-ogretmen-sumeyya-avci-serbest-birakildi-19926.html
https://twitter.com/AvciSumeyya/status/1378499800774103043
1334 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244304-sokak-roportajinda-iktidari-elestiren-avci-ya-gozalti
1335 https://susma24.com/haftanin-erisime-engellenen-icerikleri-17/
1336 https://kizilbayrak51.net/ana-sayfa/haber/guncel/kizil-bayraka-erisim-engeli-4
1337 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/19-mayis-toreninde-genclige-hitabe-sansuru-6439739/
1338 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/savci-genelgeleri-elestirdi-muhtemelen-isi-kaybedecegim-demisti-sorusturma-baslatildi-6437665/
1339 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-viransehir-savcisi-eyup-akbulut-gecici-olarak-gorevden-uzaklastirildi-41814747
1340https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tuncelide-vahim-iddia-iki-jandarma-aciga-alindi-6441977/
1341 https://twitter.com/TunceliValiligi/status/1395404081380925450
1342 https://t24.com.tr/haber/taksim-de-israil-protestosuna-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-var,953603
1331
1332
1333
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mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Bu sömürü sistemini parçalayacak olan halkların mücadelesi olacaktır” dedi.1343
21 Mayıs 2021
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında İstinaf Mahkemesi’nin dokuz sanık
hakkında verilen beraat kararını bozması üzerine başladığı yeniden yargılamada iş adamı Osman Kavala’nın
tutukluluğuna devam kararı verdi.1344 Mahkeme Başkanı Sercan Karagöz ise, tutukluluğun devamı yönündeki karara şerh düşerek, karşı oyu tutanağa “adli kontrol tedbiri yeterli denetim sağlar, tahliye edilmeli”
notuyla geçti. Sanıklar Pınar Öğün, Mehmet Ali Alabora, Meltem Arıkan, İnanç Ekmekçi, Hanzade Hikmet
Germiyanoğlu, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu ve Henri J. Barkey hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verildi. Ekmekçi’nin savunmasının yurt dışından istinabe ile alınması talebi reddedildi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.
Mahkeme, ayrıca Çarşı Davası dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenmesine ve birleştirmeye ilişkin muvafakat sorulmasına karar verdi. Yargıtay’ın iki dosyayı birleştirme yönündeki önerisi
ilerleyen aşamada değerlendirilecek. Dava 6 Ağustos’a ertelendi.1345
23 Mayıs 2021
● Kırklareli Valiliği, 23 Mayıs’tan itibaren 15 gün boyunca her toplantı ve gösteri yürüyüşlerini
yasakladığını duyurdu.1346
24 Mayıs 2021
● HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde tutuklu eşinin yeni kimlik
kartı alma isteğinin “fotoğrafta gülümsediği” gerekçesiyle reddedildiğini iddia etti.1347 Demirtaş, “Yeni kimlik kartı için cezaevinde fotoğraf çekmişler. Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye kimlik kartı vermeyi reddetmiş. Evet, aynen böyle olmuş” mesajını paylaştı. Demirtaş eşinin söz konusu fotoğrafını paylaşarak, “Bu fotoğraf temsilidir, gülümseme ise gerçek” dedi.1348
● Turkuaz Medya Grubu CEO’su Serhat Albayrak, akademisyen Yaman Akdeniz hakkında Paradise
Papers için açılan davanın reddi ile ilgili haberlerin erişime engellemesini duyurması gerekçesiyle 100 bin
liralık manevi tazminat davası açtı.1349 Paradise Papers ile ilgili haberlere erişim engeli geldiği esnada, Paradise Papers davası devam ediyordu. Sonrasında Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı tazminat
davası reddedilmişti. Albayrak, bu haberlere de erişim engeli getirtmişti. Akdeniz de bu erişim engellerini
sosyal medya hesabından duyurmuştu.1350
● Adalet Bakanlığı, “Barış için Akademisyenler” imzacısı Cenk Yiğiter’in, ihraç edildikten sonra
aldığı avukatlık ruhsatının iptal edilmesi talebiyle Türkiye Barolar Birliği’ne karşı Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.1351 Bakanlık, Yiğiter hakkında yürütülen bir soruşturma olduğunu, bir davada ise beraat
etmesine karşın istinaf süreci tamamlanmadığını ileri sürdü. 2018 yılında Yiğiter’in Ankara Barosu’ndaki
avukatlık stajı, bitimine sekiz gün kala iptal edilmişti. AYM’nin, KHK ile görevinden ihraç edilenlerin avukatlık yapabilmesini sağlayan karar ile Yiğiter yeniden staja başlamıştı. Aralık 2020’de Ankara Barosu ve
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yiğiter’in ruhsat başvurusunu kabul etmişti. Adalet Bakanlığı ise, Yiğiter’in
devam eden kovuşturması ve soruşturması olduğu gerekçesiyle ruhsat başvurusunu reddetmişti. Bakanlığın
reddinin ardından TBB, Yiğiter’e ruhsatının verilmesi kararı almıştı. Yiğiter Nisan 2021’de ruhsatını alarak
avukatlık yapmaya başlamıştı.1352
● Kırklareli’de Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde, taş ocağına karşı yapılan eylemlerden kaynaklı toplantı ve gösteri, yürüyüş yasağının getirildiği belirtildi. Aynı şekilde Rize İkizdere’de de eylem ve
etkinlikler valilikçe yasaklanmıştı.1353
25 Mayıs 2021
https://www.evrensel.net/haber/433364/taksimdeki-filistin-eylemine-mudahale-cok-sayida-gozalti
https://www.haberturk.com/son-dakika-gezi-parki-davasinda-basladi-3079276
https://www.mlsaturkey.com/tr/gezi-davasi-yeniden-mahkeme-baskani-kavalanin-tutukluluguna-serh-koydu/
1346 http://www.kirklareli.gov.tr/kurumlar/kirklareli.gov.tr/duyuru-belgeler/2021/05-MAYIS/20210523/karar-son-.pdf
1347 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244574-demirtas-a-kimlik-kartinda-gulucuk-sansuru
1348 https://twitter.com/Basak__Demirtas/status/1396812144868528136
1349 https://www.evrensel.net/haber/433635/serhat-albayrak-prof-yaman-akdenize-100-bin-liralik-tazminat-davasi-acti
1350 https://twitter.com/cyberrights/status/1396762657634590721?s=1002
1351 https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-cenk-yigiterin-ruhsatinin-iptali-icin-dava-acti-haber-1523225
1352 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakanligi-cenk-yigiter-in-ruhsatinin-iptali-icin-dava-acti-345846
1353 https://www.evrensel.net/haber/433603/tas-ocagina-karsi-mucadelenin-surdugu-kirklarelide-de-eylemler-yasaklandi
1343
1344
1345
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● İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, “İzinsiz” lakaplı sokak sanatçısı Ömürcan İ. hakkında Kabataş’taki inşaat alanı çevresindeki tablolara yaptığı çizimler ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle
yargılanmasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bilirkişi heyeti kurulmasına karar
verildi.1354 Dava 14 Ekim’e ertelendi. Sanatçı, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarıyla yargılanıyor. Sokak sanatçısı Ömürcan İ., Şubat 2020’de ressam Devrim
Erbil’in Kabataş’taki reklam panosunda sergilenen İstanbul resmine, geçim sıkıntısından dolayı yaşanan
intiharlarla ilgili çizim yapmıştı.1355 İzinsiz’in reklam panosundaki ay-yıldıza asılı bir insan silueti çizdiği
iş, A Haber, Show TV, Akit, Takvim gibi medya kuruluşlarında “bir garip provokasyon” başlığıyla haberleştirilmişti. Olaya ilişkin beş kişi gözaltına alınmıştı. İzinsiz ise tutuklandığı Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti. İzinsiz hakkında bu işten dolayı “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili yaptığı grafitiler nedeniyle ise “Zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla dava açılmıştı. İzinsiz’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.1356
● “Jahrein” ismiyle tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını sonrasında ifadeye çağrıldı. Sonuç, ifadeye çağrılma gerekçesini henüz bilmediğini paylaştı.1357 Kılıçdaroğlu ve Jahrein, 22 Mayıs’ta 320 bin kişinin izlediği bir yayın yapmış, organize suç örgütü
lideri Sedat Peker’in iddiaları, HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi, gençlik politikaları gibi konularda konuşmuşlardı.1358
● Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın belediye imkanlarını
kendi lehine kullanmasına ilişkin haberlere erişimi “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle engelledi.1359
● Ankara’da polis kuvvetleri, Halkevleri Derneği’nin AKP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlediği
mafya-siyaset ilişkisine yönelik protesto eyleminde beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin, eylemin görüntüsünü çeken Halkevleri üyesi başka bir kadına
“Kapat telefonu” sözleri ile engel olduğu belirtildi. Eylemciler, “Bu pisliği devrim temizler” yazılı pankart
açmıştı.1360
26 Mayıs 2021
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu1361, “temiz siyaset çağrısı” yapmak için gittiği
TBMM önünde polis engeliyle karşılaştı. Davutoğlu, “Milletin iradesinin nihai tecelli makamı olan
TBMM’nin bu kez Gelecek Partisi heyeti ile geldiğimizde karşılaştığımız tavır ve tutum açıkçası milletimizin Meclis’inin itibarına yakışmamıştır.1362 Son günlerde milletin itibarını sarsan olaylar yaşanıyor. Bir suç
örgütü lideri ağır suçlamalar yapıyor. İçişleri Bakanı kendisine yönelik iddialara cevap vermek yerine bana
açık hakaretlerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’nun eğer suçsuz olduğuna inanıyorsa, bunu
ilk gün söylemeliydi. 25 gün sonra değil” dedi.1363
● Diyarbakır Bağlar’da yaşayan 55 yaşındaki Kevser Demir’in, 18 Mayıs 2021 tarihinde, madde
bağımlısı oğlunun gözaltına alınması sırasında polis tarafından darp edildiği, kolunun ve üç dişinin kırdığı
öne sürülmüştü. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan Demir, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi ile CİMER’e şikayette bulunmuştu.
Demir, üç polisin oğlunu yere yatırdığını söyleyerek, “Biri kelepçe takmaya çalışıyor, biri üstüne oturmuş,
diğeri de boynunu tutuyor. Oğlum da ‘anne, anne öldürdüler beni’ diye bağırıyor. Ben de koştum içeri ve
‘Allah için oğlumu vurmayın, suçu neyse götürün’ dedim. Bunun üzerine polislerden biri saçımdan tutup
sürükleyerek dışarı çıkardı. Tekme attı, üç dişimi ve kolumu kırdı. Her tarafım morardı. Diğer iki polis ise
onu durdurmaya çalışıyordu beni dövmesin diye” demişti. Demir, İçişleri Bakanı Soylu ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a “Sanki ben Filistin’dim, onlar İsrail’di. Ben sanmıyorum, bu polisler bizim Türk polislerimizdir”

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/erdogana-hakaret-davasi-hakimi-sanatcilara-danisabilirim/
https://www.sondakika.com/haber/haber-turk-bayragindaki-hilale-asilmis-insan-silueti-14154129/
https://www.mlsaturkey.com/tr/sokak-sanatcisi-izinsizin-davasinda-olay-yeri-goruntuleri-izlenecek/
1357 http://www.krttv.com.tr/gundem/kilicdaroglu-ile-twitch-yayini-yapan-jahrein-ifadeye-h78447.html
1358 https://bianet.org/1/19/244618-kilicdaroglu-yla-yayin-yapan-jahrein-ifadeye-cagrildi
1359 https://ifade.org.tr/engelliweb/aksaray-sariyahsi-belediye-baskaninin-belediye-imkanlarini-kendisi-icin-kullandigi-haberleri/
1360 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankarada-akp-binasi-sedat-peker-protestosu-5-kisi-gozaltina-alindi-1839153
1361 https://www.amerikaninsesi.com/a/davutogludan-erdogana-devletin-uzerindeki-saibe-artmistir-/5905527.html
1362 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/davutogluna-meclis-onunde-polis-engeli-1839389
1363 https://tr.euronews.com/2021/05/26/soylu-nun-iddialar-na-kars-ac-klama-yapmak-isteyen-davutoglu-na-tbmm-kap-s-nda-polis-engel
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diye seslendi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demir’in polis tarafından darp edilmesine ilişkin Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.1364
● Van 3. Sulh Ceza Hakimliği, çocuk gelişimci Agit Demirkan’ın İpekyolu İlçe Kaymakamı Sinan
Aslan’ın karşısında ayağa kalkmadığı için korumaları tarafından darp edilerek gözaltına alındığına ilişkin
haberlere erişimi “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle engelledi.1365
27 Mayıs 2021
● Artvin Hopa’da, Çaykur tarafından açıklanan günlük dönüm başına 17 kilogram çay alımı kotasına yönelik protestolara polis biber gazıyla müdahale ederek, 34 çiftçiyi gözaltına aldı. Polis müdahalesi
sırasında baygınlık geçiren iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Üreticiler, gözaltına alınan arkadaşları serbest
bırakılıncaya kadar meydandan ayrılmayacaklarını söylediler. Sağlık kontrollerinin ardından Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 34 çay üreticisinden 12’si savcılığa sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı.1366
● Manisa Alaşehir Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Soylu’nun katıldığı Habertürk yayınında Soylu’ya sorulmasını istediği MHP MYK üyesi Ali Uçak ile
ilgili iddialara ilişkin haberlere erişimi “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle engelledi.1367
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aleyhine “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesi nedeniyle “Kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle 500.000 liralık
manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, “Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş
bir Cumhurbaşkanı’nı yok saymak ve işgalci olarak tanımlaömak, milletin iradesini yok saymaktır” ifadelerine yer verildi.1368
● Van – Gürpınar’ın Yurtbaşı köyünde yapılması planlanan mermer ocağına yönelik eylem sırasında
asker ve korucular havaya ateş açarak, yürüyüşe katılan dört köylüyü gözaltına aldı. Yurtbaşı’ndaki bir yurttaş, köyde yaşananlara ilişkin “Birkaç kişi gözaltında, onlar için uğraşıyoruz. 10 yıl önce bu şirket geldi,
izinsiz gelip buralara kondu, üç ay gibi bir süre çalışma başlattı. O dönem Ankara’ya şikayet ettik ve durdurduk. Üç, beş ay önce valilik ve kaymakamlığı devreye sokmuşlar. Ocak hem köyün orta yerinde bütün
köy işgal ediliyor olacak. 50’ye yakın ahır ve samanlık vardı, dün gelip yıktılar. Köylüler bu duruma tepki
gösterince asker ve korucular ateş açtı havaya” dedi. Bugün çalışmalara ara verildiğini belirten köylü, “Bundan 10 yıl önce ocağın açılması karşılığında köylüye teklifte bulunmuşlardı. Köylüler kabul etmemişti. Bunlar ‘Artık biz hiçbir şey vermeden gelip ocağı açacağız. Zaten valilik, kaymakamlık kararı var’ diyerek ocağı
açmaya çalışıyorlar” diye konuştu.1369
28 Mayıs 2021
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin
ardından 4 Kasım 2019’daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunması nedeniyle “alenen hakaret” gerekçesiyle dört yıl bir aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.1370 Başlatılan
soruşturma kapsamında, YSK Başkanlığına müzekkere yazılarak, seçimin iptaline ilişkin karar tarihi olan 6
Mayıs 2019 itibarıyla kurulda görev yapan başkan ve üyelerinin kimlik bilgilerinin istendiği, verilen cevap
doğrultusunda dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 kurul üyesinin “mağdur” sıfatıyla soruşturma
dosyasına kayıtlarının yapıldığı kaydedildi. İmamoğlu’nun açıklama yaparken kullandığı söylemle YSK
üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, bu sözün kurul üyelerinin onur, şeref
ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya
kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli
şüphe seviyesine ulaşıldığı belirtilerek, Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde “kurul halinde
çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği kaydedilerek, bir yıl
üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.1371
https://tele1.com.tr/kevser-demire-iskence-sanki-ben-filistin-onlar-israildi-399521/
https://ifade.org.tr/engelliweb/van-ipekyolu-kaymakaminin-karsisinda-ayaga-kalmadigi-icin-darp-edilen-gorevli-haberleri/
1366 https://dokuz8haber.net/gundem/hopada-cay-ureticilerine-polis-mudahalesi/
1367 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-rtledigi-soru-ile-ilgili-haberler/
1368 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-kaftanciogluna-500-bin-tllik-manevi-tazminat-davasi-6453776/
1369 https://www.evrensel.net/haber/433893/vanda-mermer-ocagi-protestosunda-koylulere-karsi-havaya-ates-acildi
1370 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ekrem-imamoglu-hakkinda-4-yil-1-aya-kadar-hapis-istemiyle-dava-41820404
1371 https://www.amerikaninsesi.com/a/imamoglu-hakkinda-hapis-istemiyle-iddianame/5908523.html
1364
1365
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30 Mayıs 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Naci İnci’nin, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını
protesto eylemlerine destek veren akademisyenlerden Feyzi Erçin’in, Yaz Okulu’nda “Film Music” isimli
dersi vermesini onaylamadığı öne sürüldü. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün, yazılı olarak gerekçeyi
talep ettiği halde bölüme herhangi bir yazılı belgenin gönderilmediği belirtildi. Rektörlüğün EBYS sistemi
üzerinden fakülte dekanına gönderdiği ret notunda, gerekçe olarak Erçin’in 2020-2021 birinci döneminde
verdiği iki dersin not ortalamalarının gösterildiği ve “Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi uygun değildir” denildiği ayrıca “Feyzi Erçin isimli kişinin öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görünmektedir. Ya adaletli olarak notlandırma yapılmıyor veya ders içeriği üç kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BÜ
standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim
ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, kurumumuzda ders vermesi
uygun değildir”1372 ifadeleri kullanıldı.1373
31 Mayıs 2021
● Van Valiliği, kentteki her türlü etkinlik ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını
duyurdu.1374
● ODTÜ Rektörlüğü, kampüsteki merdivenleri gökkuşağı renklerine boyayarak “Kayyumsuz
ODTÜ” yazısını yazan öğrenciler ve bir akademik personel hakkında soruşturma başlattı.1375 Soruşturma
gerekçesi tebligatta, “merdivenlerde izinsiz olarak toplam 45 kişilik grubun basketbol sahası yanındaki merdivenlere giden yola sprey ve plastik boyalarla yazı yazmaları” şeklinde belirtildi.1376
● Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Güney Kampüs’te akademisyen Feyzi Erçin’in yaz okulunda
ders vermesinin engellenmesini protesto için “Feyzi Erçin yalnız değildir” sloganıyla çadır nöbeti başlattı.
Kampüs abluka altına alınarak gece saatlerinde öğrenciler kampüsten çıkarılmaya başlandı. Boğaziçi Dayanışması, “Akademik özgürlüğümüz için başlattığımız çadır direnişimiz sürerken kampüs kapısındaki polis
ablukası sürüyor. Gezi’deki gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Kayyumlarınızı da baskılarınızı da
tanımıyoruz”1377 mesajını paylaştı.1378
● İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, İpek Sokak’ta 31 Mayıs 2021’de saat 19.00’da Gezi Parkı olaylarının 8. yıldönümü anması için yapılacak her türlü etkinliği yasakladığını duyurdu. İstanbul Valiliği de,
Taksim’deki metro istasyonunu ikinci bir emre kadar kapattığını duyurdu. Açıklamada “İstanbul Valiliği
kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir” denildi.1379
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü, binasına astığı pankartların gece yarısı indirilmesine ilişkin olayda yetkililer hakkında “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi”, “nitelikli hırsızlık”, “suçun gece vakti işlenmesi”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta
kullanma” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HKP İstanbul İl Yöneticisi Doğan Çıngı’nın Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptığı sırada, polisler müdahale etti. Sonrasında vinçle kaldırılan pankartlarda, “Diploma Nerede?”, “128 Milyar Dolar ve 208 Ton Altın Nerede?” ve
“Kolombiya’da Yakalanan Beş Ton Kokaini İzmir Limanı’nda Alacak Kimdi?” yazılıydı.1380
1 Haziran 2021
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, YouTube’ta yayınladığı ikinci ve üçüncü bölüm videoları ile Elazığ’da gazeteci Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili iddialarına karşı Jandarma Genel Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya cevap verdiği tweetlere erişimi “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle1381 engelledi.1382 Peker, paylaşımında, “Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide
https://twitter.com/boundayanisma/status/1398648746641080320
https://medyascope.tv/2021/05/30/bogazici-universitesi-protestolarina-katilan-ogretim-gorevlisi-av-feyzi-ercinin-ders-vermesi-engellendi-ercin-kararin-gerekcesi-ogrencilere-hukuki-destek-vermem-ise-bu-kan-dondurucu/
1374 http://www.van.gov.tr/31052021-tarihli-yasaklama-karari
1375 https://www.birgun.net/haber/odtu-lulere-merdiven-sorusturmasi-346616
1376 https://www.evrensel.net/haber/434133/odtu-rektorlugunden-merdiven-boyama-sorusturmasi
1377 https://twitter.com/boundayanisma/status/1399452920173809669
1378 https://www.evrensel.net/haber/434237/bogazici-universitesinde-cadir-nobeti-baslatan-ogrencilere-polis-mudahale-etti
1379 https://www.birgun.net/haber/beyoglu-kaymakamligi-gezi-anmasini-covid-19-tedbirleri-gerekcesiyle-yasakladi-346700
1380 https://www.gazetekritik.com/gunun-haberleri/kolombiyada-yakalanan-5-ton-kokaini-izmir-limaninda-alacak-h143359.html
1381 https://twitter.com/engelliweb/status/1400118684136378370
1382 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-videolari-ve-jandarma-genel-komutanliginin-aciklamasina-verdigi-cevaplar/
1372
1373
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bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru
bir davranış değil.1383 Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar’ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim”1384 demişti.1385 Peker, karara ilişkin
“Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarıma herhangi bir erişim engelleme kararı bulunmamaktadır. Ayrıca
da Telegram’dan kesinlikle yayın yapmayacağım. Derin Mehmet’in adamları yine faaliyette kardeşlerim.
Etlerini parça parça koparacağım. (mecazi anlamda) Çok eğleneceğiz çok” dedi.1386
● Ankara’da, Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün ölüm
yıldönümü anmasına polis müdahale etti ve dokuz kişi gözaltına alındı.1387
● Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve LGBTİ+ bireyleri tarafından Ankara 30. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 2006 yılında Ankara Eryaman ve Esat semtlerinde 30 seks işçisi travesti ve trans kadına
sistematik olarak saldırdığı belirtilen dört kişi hakkındaki davaya ilişkin yapılacak basın açıklamasına polis
müdahale etti. Ankara Adliyesi’nin önündeki engelleme üzerine basın açıklamasını yürüyerek okumak isteyen grup, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi önünde durduruldu. LGBTİ’lere fiziki
müdahalede bulunurken, polis memurları basın mensuplarınca görüntü alınmasını engelledi.1388 Dava sürecinde sanıkları teşhis etmekte rol oynayan tanıklardan Dilek İnce (Bahar) pompalı tüfekle başından vurulması itibariyle LGBTİ+ hak örgütleri davadaki ertelemelere tepki gösteriyor. Ancak dava 24 Eylül’e ertelendi.1389
● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi yönetimi tarafından 25 Mayıs’tan bugüne SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile çok sayıda sendika üyesi gözaltında bulunduğu için
yapılacak basın açıklaması engellendi. Polis müdahalesi altındaki SES yönetimi, Ankara Adliyesi’ne ifade
vermek üzere getirilen üyeleriyle ilgili serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.1390 Sonrasında nöbetçi mahkemece, Atabey ile birlikte SES’in eski yönetim kurulu üyeleri Gönül Erden, Bedriye Yorgun, Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Runa Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş serbest bırakıldı. Açıklamada, “SES Eş
Başkanımız Selma Atabey ve Ankara Şube önceki dönem başkanları ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan
sağlık emekçileri geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve bir haftalık gözaltı ardından bugün çıkarıldıkları
mahkemece serbest bırakıldı”1391 denildi.1392
3 Haziran 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’da “Yine hangi arsayı ucuza kapatma
derdine düştün hınzır” paylaşımı yaptığı için vatandaş Gökhan Akkaya’dan özür dilemesini ve hakkında
“hakaret içerikli paylaşım” yaptığı gerekçesiyle 15.000 lira tazminat talep etti. Akkaya, Altun’un şikayeti
üzerine ifadeye çağrıldı. Ancak savcılık, dosyayı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 253. maddesi uyarınca uzlaştırmaya gönderdi. Altun’un avukatı, uzlaşma sağlanamazsa 15.000 lira çok üzerine bir tazminat
talep edebileceklerini kaydetti.1393
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde “aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla1394 yargılanan bir araştırma görevlisi ve 12
öğrenci hakkında imza atılmasıyla adli kontrol kararını kaldırdı. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağının ise
devamına karar verdi.1395 İddianamede, polis tarafından LGBTİ+ flamalarının kapatılması istendiği halde
öğrencilerin anonslara uymadıkları kaydedildi.1396
● Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, tecavüz şüphelisi Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle
oyuncu Ezgi Mola hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “hakaret” suçlarından dava
açtı. İddianamede, Mola’nın iki yıl dört aya kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Orhan’ın avukatı
Mehmet Erkan Akkuş, Mola’ya destek olan 16 sanatçı hakkında da “hakaret içerikli paylaşımları olduğu”
https://twitter.com/sedat_peker/status/1390534737857372161
https://twitter.com/sedat_peker/status/1390534739514335232
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pekerin-o-paylasimlarina-erisim-engeli-1841351
1386 https://twitter.com/sedat_peker/status/1400179106365456386
1387 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/gezide-olen-sarisuluku-anmasina-polis-mudahalesi-h182769.html
1388 https://twitter.com/pembehayat_lgbt/status/1399635996984102915
1389 https://www.evrensel.net/haber/434262/trans-kadinlara-saldiri-davasi-ertelendi-polis-basin-aciklamasina-mudahale-etti
1390 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/gozaltindaki-uyelerini-sahiplenen-ses-e-polis-mudahalesi-h61061.html
1391 https://twitter.com/ses_ankara/status/1399792456183468041
1392 https://sesankara.org/2021/06/01/ses-yonetici-ve-eski-yoneticileri-serbest-yasasin-orgutlu-mucadelemiz/
1393 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245105-fahrettin-altun-hinzir-sozune-15-bin-lira-istedi
1394 https://www.dha.com.tr/istanbul/bogazici-universitesinde-protesto-gosterisi-yapan-12-sanik-hakim-karsisina-cikti/haber-1830427
1395 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/bogazici-universitesi-protestolarinda-gozaltina-alinan-12-ogrenci-hakim-kars-h182920.html
1396 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazicili-12-ogrenci-hakim-karsisina-cikti-6466596/
1383
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iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat Akkuş, müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü iddia ederek, Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca,
Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı’yı da suçladı.1397
4 Haziran 2021
● İstanbul Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, Muğla Bodrum Yalıkavak Mahallesi’ndeki Delta
Hotel’in sahiline borik asit döküldüğüne ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime
engelledi.1398 Haberde, Eti Maden etiketli borik asitin sahile döküldüğü belirtilmişti.1399 Böylece otel yönetimince sahile “Maldivler görüntüsü” verebilme amacı güdüldüğü kaydedilmişti.1400
● Van Valiliği’nin HDP’nin düzenlemek istediği “Kürtçe Dil Mitingi”ne izin vermemesiyle ilgili
Musa Anter Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.1401
5 Haziran 2021
● Emek Partisi (EMEP), HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve
Halkevleri Derneği’nin, İstanbul Kadıköy Rıhtım’da gerçekleştirmeyi planladığı “Baskı, sömürü, mafya
iktidarına son” basın açıklamasına müdahale edildi.1402 Aralarında EMEP İl Başkanı Sema Barbaros ve HDP
İl Eş Başkanı Elif Bulut’un da bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı.1403 TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın
darp edildiği belirtildi. TİP açıklamasında, “Kadıköy’de polis, ‘Memleketi yeniden kuralım!’ çağrısıyla bir
araya gelenlere saldırdı, milletvekilimiz Ahmet Şık’ı darp etti. Çok sayıda mücadele arkadaşımız gözaltına
alındı. ‘Baskı, sömürü, mafya iktidarına son verelim’ diyen sosyalistleri değil, çeteleri, mafyayı engelleyin”
denildi.1404
● Takma adı “Şehinşah” olan rap müzik şarkıcısı Ufuk Yıkılmaz, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Şehinşah, “Eve giderken, Cumhurbaşkanı’na hakaretten havalimanında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim” dedi.1405 Şehinşah bir gün sonraki mesajında
serbest bırakıldığını duyurdu.1406
7 Haziran 2021
● Ankara Adliyesi önünde Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 12 Ağustos 2020’de İstanbul
Sözleşmesi’ni uygulama çağrısı amaçlı eylemde gözaltına alınan 33 kadın hakkında “2911 sayılı gösteri ve
yürüyüş kanuna muhalefet etmek” suçlamasıyla yürütülen davayı protesto amaçlı açıklamaya izin verilmedi.1407 Basın açıklaması girişiminde kadınlar gözaltına alındı.1408 Bunun üzerine Avukatlar da savunma
yapmayacaklarını duyurdu.1409 Dava 26 Kasım’a ertelendi.1410
9 Haziran 2021
● İstanbul Taksim’de gençlik örgütlerinin organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in siyasetçi
ve bürokratlara yönelik iddialarıyla ilgili harekete geçilmemesine yönelik eyleme müdahale eden polis 26
kişiyi darp ederek, gözaltına aldı.1411 Protestoda, Gençliğin Devrimci Güçleri (Dev-Güç), Sosyalist Gençlik
Harekatı (SÖH), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Kaldıraç Üniversite, ve Anarşist Gençlik yer aldı.1412 Sonrasında gözaltına alınanlar, serbest bırakıldı.1413
● Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de yaşayan 56 yaşındaki Yavuz Atan’ın dört farklı sosyal
medya paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle bir yıl iki ay hapis cezasına karar
https://www.ntv.com.tr/yasam/ezgi-molaya-destek-veren-16-unlu-hakkinda-suc-duyurusu,C9lXV9NlbESd0gkIkKT3PA
https://ifade.org.tr/engelliweb/bodrumda-kiyiya-borik-asit-dokulmesiyle-ilgili-haberler/
1399 https://ankahaber.net/haber/detay/bodrum_kiyilarina_bu_sefer_de_borik_asit_dokuldu_34094
1400 https://www.diken.com.tr/bodrumda-otelin-kiyiya-borik-asit-dokmesiyle-ilgili-habere-erisim-engeli/
1401 https://www.gazeteduvar.com.tr/vanda-kurtce-dil-mitingine-polis-engeli-haber-1524391
1402 https://www.birgun.net/haber/sol-ve-demokratik-guclerin-eylemine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-var-347338
1403 https://www.gazeteduvar.com.tr/mafya-iktidarina-son-eylemine-polis-engeli-35-gozalti-haber-1524533
1404 https://twitter.com/tipgenelmerkez/status/1401217688240852992
1405 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rapci-sehinsah-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindi-1842160
1406https://twitter.com/sehinsahakahs/status/1401543432699580417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401543432699580417%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Frap-muzisyeni-sehinsah-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindi%2F
1407 https://www.evrensel.net/haber/434754/istanbul-sozlesmesini-savunan-kadinlar-durusmaya-giremeden-gozaltina-alindi
1408 https://www.birgun.net/haber/ankara-adliyesi-onunde-aciklama-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-mudahalesi-347476
1409 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-eylemi-nedeniyle-yargilanan-kadinlar-gozaltina-alindi-haber-1524630
1410 https://gazetekarinca.com/2021/06/adliye-onunde-polis-siddeti-kadinlar-darp-edilip-gozaltina-alindi/
1411 https://t24.com.tr/haber/taksim-de-mafya-cete-devletine-hayir-diyen-genclere-polis-mudahalesi-26-gozalti,957929
1412 https://www.evrensel.net/haber/435028/taksimde-mafya-cete-devletine-hayir-diyen-gencler-darbedilerek-gozaltina-alindi
1413 https://twitter.com/DevGuc_/status/1402697504605491201
1397
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1414

verdi.
Mahkeme, cezayı 7.000 TL adli para cezasına çevirdi. Atan’ın avukatı Bora Sarıca, kararı temyize
götüreceklerini belirterek, “İnsanların yorum yapma hakkı, politik bir eleştiri hakkı bile suç olmuş durumda.
En az iğneleyici olan paylaşıma ceza verdiler. Günümüz yargı sisteminin artık en küçük eleştiriye bile tahammülü kalmadı” dedi.1415
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Ankara Bölge
İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda1416 bulunduğu dokuz tweetine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle1417 engelledi.1418 Peker, Esat Toklu’nun servetini, Sezgin Baran Korkmaz’la ilişkilerini ve otelinde kalışını sorgulayan paylaşımlar yapmıştı.1419
11 Haziran 2021
● Saadet Partisi’nin, Ankara Kızılay Meydanı’nda “Geçim İttifakı”1420 temasıyla çok sayıda ilde eş
zamanlı düzenlemek istediği basın açıklaması polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Ankara İl Başkanı
Fatih Beyazıt ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi arasında tartışma yaşandı. Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ankara polisinin bu tavrı hukuk devleti ve demokratik teamüller açısından
kabul edilemez. Bu tavrı şiddetle kınıyoruz. Biliyoruz ki bu müdahalenin sorumlusu siyasi iktidardır. İktidar, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasal partilerin değil, organize suç örgütlerinin ve ona bulaşanların üzerine gitmelidir”1421 dedi.1422 TV5 yönetimi, “Ankara’da Saadet Partisi’nin ‘Geçim İttifakı’ basın
açıklamasına yapılan polis müdahalesinde TV5 kamerası zarar gördü”1423 açıklaması yaptı.1424
● Devrimci Parti üyelerince, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in videolarıyla gündemdeki devlet-mafya ilişkilerini protesto etmek için Taksim’de yapmak istediği yürüyüşe biber gazıyla müdahale edildi ve en az 15 kişiyi gözaltına alındı.1425 HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da polisler tarafından engellendi.1426
● Oyuncu Levent Üzümcü, üç yıl önce Twitter’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü Mali Şube’ye ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üzümcü, kendisi hakkında “doları yükselttiği gerekçesiyle” şikayetçi olunduğunu söyledi.1427
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialarda bulunduğu 13 tweete erişimi “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle”
engelledi.1428
● İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 27
yıllık polis memuru Çağatay Atasay hakkında “geçen yıl Haziran’da çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan
eylemde meslektaşlarınca avukatlara aşırı güç kullanılmasına” tepki gösterdiği için açığa alınmasına karar
verdi.1429 Atasay, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun Ankara’daki eylem sırasında polis
müdahalesine ilişkin paylaşımına1430, “Bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi olarak sizlere yapılanı
doğru bulmuyorum, üzgünüm. Haklı davanızda yanınızdayım yürekten destekliyorum. Orada bulunan kanunsuz emri yerine getiren meslektaşlarımı kınıyorum” yorumunu yapmıştı. Bu yorumu nedeniyle İzmir
Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, 21 Mayıs tarihli kararıyla Atasay’a açığa alındığını bildirdi.
Yazıda, Atasay’ın yaptığı paylaşımla “kanunsuz eylemi engellemek için görev yapan üstleri ile bu emri
yerine getiren meslektaşlarının işlerini olumsuz yönde eleştirdiği” belirtildi. Atasay’ın “mesleğin onur ve
saygınlığını zedeleyici veya üstlerinin eylem ve işlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına iletişim
kanalları vasatıyla kamuoyuna yönelik yazmak suçunu işlediği” iddia edildi.1431

https://www.birgun.net/haber/erdogan-elestirisine-1-yil-2-ay-hapis-cezasi-verildi-347706
https://www.birgun.net/haber/erdogan-elestirisine-1-yil-2-ay-hapis-cezasi-verildi-347706
https://twitter.com/sedat_peker/status/1401955600704020482
1417 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-9-tweetine-erisim-engeli-karari-347730
1418 https://twitter.com/engelliweb/status/1402331065650405379
1419 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-ankara-bolge-idare-mahkemesi-baskani-ile-ilgili-tweetleri/
1420 https://twitter.com/i/events/1403397488682455043
1421 https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1403355287181004808
1422 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/saadet-partisinin-gecim-ittifaki-aciklamasina-ankarada-polis-engeli-6481611/
1423 https://twitter.com/tv5televizyonu/status/1403336952464695301
1424 https://www.krttv.com.tr/gundem/saadet-partililere-polis-mudahalesi-h80985.html
1425 https://twitter.com/zeynokuray/status/1403285785244282881
1426 https://www.evrensel.net/haber/435210/devlet-mafya-iliskisini-protesto-eden-devrimci-parti-uyeleri-gozaltina-alindi
1427 https://www.birgun.net/haber/levent-uzumcu-3-yil-onceki-bir-paylasimi-nedeniyle-ifadeye-cagrildi-348070
1428 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-tweetleri/
1429 https://www.kocaelisokak.com/haber/3/27-yillik-polise-ihrac-istediler/36732.html
1430 https://twitter.com/durakoglu2016/status/1275169336232116227
1431 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirde-gorevli-polis-memuru-cagatay-atasaya-attigi-tweet-icin-sorusturma-baslatildi-1843477
1414
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15 Haziran 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Fotoğrafçılık Kulübü’nün, Ateş Alpar’ın fotoğraflarından oluşan “Onur Sergisi” için Kulüpler Arası Kurul’dan onay alınmasına rağmen sergiye izin vermedi.
Öğrenciler kampüste gerçekleştirdikleri Onur Yürüyüşünde, Alpar’ın engellenen fotoğraflarını sergiledi.1432
● İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nın, Yeni Yaşam Tiyatrosu’nun “Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar” oyununu yasaklama kararına karşı yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Kararda, tiyatro grubuyla ilgili “terör örgütü PKK ile iltisaklı olan Mezopotamya
Kültür Merkezi (MKM) ile bağlantılı” görüşü yer aldı. Kararda, “milli güvenlik ve devletin devamlılığını
sağlamak için kamu hizmetini yürütmekte görevli olan idarenin, konunun hassasiyeti gereği, takdir yetkisinin geniş tutulması gerektiği” aktarıldı.1433
16 Haziran 2021

● Ankara’da 19 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan Büyük Kadın Mitingi’ne çağrı amacıyla basın açıklaması girişimine, biber gazıyla müdahale edildi ve en az dokuz kadın gözaltına alındı.1434
● Ankara’da Madenci Heykeli önünde toplanan emek ve işçi örgütlerine biber gazıyla müdahale
edildi ve altı kişi gözaltına alındı.1435 HDP Ankara İl Eş Başkanı Vezir Coşkun Parlak ile Songül Doğan,
Doğucan Adıyaman, Ali İmran, Mehmet Zeki Gönüldaş, Çağla Bakır olduğu1436 gözaltına alındı.1437
● Bitlis Valiliği, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, 16 Haziran’dan 30 Haziran’a kadar 15
gün süre ile yasakladığını duyurdu.1438
● TBMM TV, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, parti grup toplantısında kürsüye Zonguldak
Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk’ü çıkarma üzerine yayını1439 kesti.1440
17 Haziran 2021
● HDP İstanbul İl Örgütü’nün, HDP üyesi Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiği İzmir’deki silahlı saldırıya ilişkin Taksim Şişhane’de basın açıklamasında bir kişi gözaltına alındı.1441
● Rize’nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat Şirketi’nin yapacağı taş ocağına
tepki gösteren 80 köylüye, “sokağa çıkma yasağına uymadıkları” gerekçesiyle kişi başı 900 lira para cezası
verildi.1442 Köylüler, bazı vatandaşlara birden fazla ceza tebligatı gönderildiğini de belirtti.1443
● Van Valiliği, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, 18 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar 15 gün
süre ile yasakladığını duyurdu.1444
18 Haziran 2021
● Rize’nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapılmasına karşı çıkan köylülerden
Dursun Baş’ın evine “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Baş’ın bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Baş, köylülere “sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri”
gerekçesiyle para cezası kesilmesine tepki göstermek için yayınladığı videoda, “Arazimizde yediğimiz cezalar, ormana çıkıp yediğimiz cezalar. Biz bunlarla gurur duyuyoruz şu anda. Ne kadar korkutmuşuz insanları ki bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Aldığımız bilgilere göre ceza yazmaya devam edecekler. Diğer köylerde herkes arazilerinde, ormanlarda gezerken, sokaklar lebaleb doluyken yazılmayan cezalar
bize yazıldı. Biz diyoruz ki direniş varsa umut da var” demişti.1445 İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin Kadıköy’deki eylemde “izinsiz gösterilerde kolluk görevlilerine taş
ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları” gerekçesiyle 23 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı

https://susma24.com/bogazicinde-onur-sergisi-kayyim-rektor-tarafindan-iptal-edildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/idare-mahkemesi-kurtce-oyun-yasagini-hukuka-uygun-buldu/
https://www.evrensel.net/haber/435638/ankarada-kadin-eylemine-polis-mudahalesi-en-az-9-kadin-gozaltina-alindi
1435 https://devrimcidusun.org/emek-orgutlerinin-aciklamasina-polis-mudahalesi-6-gozalti/
1436 https://www.pirha.net/ankarada-emek-orgutlerinin-aciklamasinda-6-gozalti-273717.html/16/06/2021/
1437 http://mezopotamyaajansi35.com/EKONOMI/content/view/138288
1438 http://www.bitlis.gov.tr/toplanti-gosteri-yuruyusleri-ve-etkinliklerin-mulki-idare-amirinin-iznine-baglanmasi-ile-alakali-basin-aciklamasi
1439 https://www.gercekgundem.com/medya/281664/tbmm-tvden-sehit-babasi-sansuru
1440 https://www.krttv.com.tr/gundem/tbmm-tv-sehit-babasina-sansur-uyguladi-h81696.html
1441 https://bianet.org/bianet/siyaset/245854-hdp-nin-taksim-deki-aciklamasina-polis-mudahalesi
1442 https://t24.com.tr/video/iskencedere-vadisi-ndeki-tas-ocagina-karsi-direnen-koylulere-para-cezasi-kesildi-30-senedir-bastigimiz-topraklarda-ceza-yedik,39768
1443 https://t24.com.tr/haber/ikizdere-de-tasocagina-karsi-cikan-koylulere-para-cezasi,959767
1444 http://www.van.gov.tr/17062021-tarihli-yasaklama-karari
1445 https://www.dw.com/tr/ikizderede-ilk-kez-bir-k%C3%B6yl%C3%BCn%C3%BCn-evi-bas%C4%B1ld%C4%B1/a-57949368
1432
1433
1434
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şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.
ertelendi.1447

1446
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Dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için

19 Haziran 2021
● Batman’da, HDP’nin öncülüğündeki Barış Anneleri Meclisi’nin açıklamasında çok sayıda kişi
gözaltına alındı. HDP milletvekilleri Mehmet Rüstü Tiryaki ve Necdet İpekyüz ve grupta bulunanlar ile
polis arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyum atadığı Batman Belediyesi Başkanı
Mehmet Demir, Belediye Meclisi üyesi Songül Korkmaz ile TJA Batman Sözcüsü Gülistan Sönük, HDP İl
Eş Başkanı Fatma Ablay’ın şiddete maruz kaldığı açıklandı.1448
● İzmir’de LGBTİ+ örgütleri ve destekleyenlerince yapılması planlanan Onur Yürüyüşü polis tarafından ablukaya alınarak engellendi.1449
● Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri1450 adı altındaki sivil toplum kuruluşlarınca HDP İzmir İl
Başkanlığı’nı yapılan silahlı saldırı nedeniyle planlanan basın açıklamasına polis müdahale etti.1451
21 Haziran 2021
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “128 Milyar
Dolar Nerede?” paylaşımı gerekçesiyle bir yurttaş hakkında soruşturma açtığını duyurdu.1452 Başarır’ın
açıklamasına göre, adını açıklamadığı yurttaş sosyal medya paylaşımlarında, “128 milyar dolar nerede?
Ucube sistemle devletin kurum ve kurulları yerle bir edildi. Tek adam düzeninde ‘devlet aklı’ yok edildi.
Merkez Bankası’nın istikrarı da yok edildi; üç yılda dört bakan değiştirildi. Paramız pul oldu! 128 milyar
dolarımız buhran oldu! 128 Milyar Dolar Nerede TEKEL, Türk Telekom, Petkim, Şeker Fabrikaları, Tüpraş,
binlerce arazi, yüzlerce işletme, elektrik santradan vs. vs. 2003’ten 2020’nin sonuna kadar yapılan tüm özelleştirmelerden Hazine’nin kasasına giren para 62 milyar 348 milyon dolar... Bunun iki katı 128 Milyar Dolar
Nerede?” demişti.1453
● CHP İstanbul Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas hakkında “128 Milyar Dolar Nerede?” parti binasına
pankartı astırmasıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.1454 Nas, Avcılar
İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy Polis Merkezi’nde kendisine pankart için kimin talimat verdiği ve pankartta Cumhurbaşkanlığı Sarayı görselinin neden yer aldığına ilişkin sorular sorulduğu belirtti. Nas, “Yeni
sistemde sorumuzun muhatabı, yürütmenin de başı sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Külliye bir bütün
olarak Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ediyor. Kaldı ki, pankartlarda külliyenin görselinin olması hakaret ve suç unsuru olduğunu göstermez” dedi.1455
22 Haziran 2021
● İstanbul’da LGBTİ+ örgütlerince Maçka Parkı’nda yapılması planlanan piknik, Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kaymakamlık, 30 gün boyunca yapılacak tüm etkinlikleri yasaklarken, Maçka
Parkı polis ablukası altına alındı.1456 Bunu protesto edenlere müdahalede1457 bulunuldu.1458

● İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek verdikleri için en az 100 öğrencinin kredi ve burslarını kesti.
Öğrencilere, öğrenim kredisi borçlarını Temmuz 2023’ten itibaren ödemeleri istendi.1459
24 Haziran 2021

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-olaylarla-ilgili-izinsiz-gosteriye-katilan-23-sanigin-davasi-ertelendi-1845410
https://www.haberturk.com/bogazici-universitesi-ndeki-olaylarla-ilgili-izinsiz-gosteriye-katilan-23-sanigin-davasi-ertelendi-3108104
https://t24.com.tr/video/batman-da-hdp-li-milletvekillerinin-katildigi-basin-aciklamasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti,39803
1449 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-onur-yuruyusune-polis-engeli-haber-1526020
1450 https://twitter.com/HalkeviAnkara/status/1406272778773356547
1451 https://sendika.org/2021/06/ankarada-deniz-poyraz-eylemine-polis-saldirisi-623149/
1452 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/128-milyar-dolar-paylasiminda-bulunan-vatandasa-sorusturma-6498816/
1453 https://www.birgun.net/haber/mersin-de-bir-yurttasin-128-milyar-dolar-nerede-paylasimina-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-349163
1454 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-baskana-sorusturma-pankartlarda-neden-kulliyenin-gorseli-var-6498060/
1455 https://www.gercekgundem.com/siyaset/282665/chp-avcilar-ilce-baskani-erdal-nas-bu-sorusturmayi-madalya-olarak-tasiyacagim
1456 https://twitter.com/istanbulpride/status/1407381851560366081
1457 https://twitter.com/istanbulpride/status/1407381342741016581
1458 https://www.birgun.net/haber/lgbti-larin-piknik-cagrisina-kaymakamlik-ve-polis-engeli-349315
1459 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayyim-rektoru-protesto-eden-ogrencilerin-kredileri-kesildi-1846570
1446
1447
1448
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● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve
Instagram hesaplarına erişim “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi.1460
İlgili platformlar, Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen bu kararı henüz uygulamadı.1461
25 Haziran 2021
● İstanbul Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme İstasyonu mevkiinde trende müzik yaptıkları için öğrencilere güvenlik personelince müdahalede bulunulduğu iddia edildi.1462 Müzisyen U.A., kendilerine güvenlik görevlilerince fiziki müdahalede bulunulduğunu ve tehdit edildiklerini söyledi.1463
● Ankara 6. İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto ettiği gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buğrahan Gönültaş hakkında burs kesilme kararı alınmasıyla ilgili
davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliğindeki
“anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunan (direniş, boykot,
işgal vs.) öğrencilere burs ve kredi verilmeyeceği” hükmün yönetmelikten 2008’de çıkarılmış olduğu açıklandı. Avukat Abdullah Tıkıç, bursları kesme kararı verilebilmesi için öğrencilerin ya kesin hükümlü mahkum olması ya da okuldan uzaklaştırma cezası alması gerektiğini vurguladı.1464
26 Haziran 2021
● İstanbul’da LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin yaptığı açıklamada, “19. İstanbul LGBTİ+ Onur
Yürüyüşümüze gerçekleştirilen polis saldırılarında toplam 47 arkadaşımız gözaltına alındı. Bazıları darp da
edildi. Tamamı aynı gün serbest bırakıldı” denildi.1465 Ayrıca polis müdahalesinde plastik mermi kullanıldığı belirtildi. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın açıklamasında ise, “Taksim Meydanı’nda yapılacağı duyurulan
toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi
vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, genel sağlığa ve
genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin
önlenmesi amacıyla ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir” denildi.1466
27 Haziran 2021
● Ankara 17. İdare Mahkemesi, Tunahan Gözlügöl’ün “Rektörü Nasıl Bilirdiniz?” yazısında “ağır
eleştiri sınırını aşan hakaret niteliğinde ifadeler olduğunu” belirterek, ODTÜ yönetimince verilen “kınama”
cezasını yerinde buldu. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Gözlügöl hakkında siyasihaberorg’da yayımlanan “yazısı nedeniyle Eylül 2020’de “rektöre hakaret” iddiasıyla açılan soruşturma
sonucunda “kınama” cezası verilmişti. Söz konusu ceza ardından Gözlügöl hakkında farklı tarihlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dört ayrı soruşturma daha açıldı. Gözlügöl,
“Kayyım rektör Verşan Kök’ü eleştiren bir yazı yazdım. Okulla tek bağım ODTÜ öğrencisi olmam. Bu yazı
okul içini kapsamıyor. Bu nedenle açılan soruşturma hukuki değil. Ama ‘okul içinde ve dışında kişilerin
haysiyetini zedeleme’ suçlamasıyla ceza aldım. Oysa ki okul dışında da yaşamım var. Okul dışındaki hayatımıza saldırı olması bir yönüyle insan hakları ihlalidir. İfade özgürlüğüne saldırıdır. Bunu kabul etmiyorum” dedi.1467
28 Haziran 2021
● Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mayıs 2011’de Artvin Hopa’da o dönemki Başbakan Erdoğan’ın mitingi öncesindeki protestoda kalp krizi sonucu ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun davasında, görevsizlik kararı vererek, dosyayı eğer kabul ederse Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.1468 Bu arada Avukat Meriç Eyüboğlu, sanık polislerin mahkeme salonunda olmamasını hem Türk
hukukuna hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırılık olarak nitelendirdi.1469

https://tr.euronews.com/2021/06/25/sedat-peker-in-twitter-youtube-ve-instagram-hesaplar-na-erisim-engeli-getirildi
https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sosyal-medya-hesaplari/
https://haber.sol.org.tr/haber/marmarayda-muzik-yapan-genclere-rahatsiz-ediyorsunuz-mudahalesi-ters-tepti-307925
1463 https://abcgazetesi.com/marmarayda-muzik-yapan-ogrencilere-rahatsiz-ediyorsunuz-sansuru-393903
1464 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57606661
1465 https://twitter.com/istanbulpride/status/1409177789253754886
1466 https://www.dw.com/tr/istanbul-taksimdeki-onur-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BCne-polis-m%C3%BCdahalesi/a-58056778
1467 https://ozgurmanset.net/odtulu-ogrenciye-rektore-hakaretten-4-ayri-sorusturma/
1468 https://sendika.org/2021/06/metin-lokumcu-davasinda-ikinci-durusma-mahkeme-gorevsizlik-karari-verdi-dosya-agir-ceza-mahkemesinde-gorulecek-623847/
1469 https://www.amerikaninsesi.com/a/metin-lokumcu-davasi-10-yil-sonra-agir-cezada-gorulecek/5945609.html
1460
1461
1462
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● İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs önünde 25 Mart’ta
LGBTİ+ bayrakları taşıdıkları için yargılanan 12 kişinin beraat talebini reddetti ancak haklarındaki yurt
dışına çıkış yasağı tedbirini kaldırdı.1470 Dava 13 Ekim’e ertelendi. Beraat kararı verilmemesine tepki gösteren avukat Levent Pişkin ise, LGBTİ+ bayrağının yasak olmadığını vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun BM Evrensel Periyodik İncelemesi sırasında Türkiye’de LGBTİ+’lara karşı hiçbir yasak ve
baskı olmadığını ifade ettiğini hatırlattı.1471
29 Haziran 2021
● Ankara Kuğulu Park’ta düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde en az 20 kişi gözaltına alındı.1472
Basın açıklamasında ise, “Bizler faşist, eril ve fobik devlet düzeninin devamlı olarak tahakküm kurmaya
çalıştığı; psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı; evlerimizi mühürlemek, hedef göstermek gibi pratiklerle baskılamaya çalıştığı LGBTİ+larız. ” denildi.1473 Açıklama sonrasında biber gazı ile yapılan polis
müdahalesinde, gözaltındakilere araçta darp edilmesini görüntüleyen gazeteciler de engellendi. Gözaltına
alınanlar arasında İlay Kadiroğlu, Esma Çağlak, Gabe Kılıç, Nisan Çıra, Duru Gürkök, Elif Balcı, Ece Turhan, Beste Uymaz, Esmanur Surkit ve Hazal Surkit’in olduğu öğrenildi.1474
30 Haziran 2021
● Eskişehir’de Adalar Migros önünde yapılması planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde avukat Anıl
Yüksel ile 24 kişiyi gözaltına alındı.1475 Gözaltına alınanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1476
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın,1477 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada “kişilik haklarını ihlal edici mahiyette,
şahsiyet haklarına saldırı fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu” iddiasıyla 500 bin liralık manevi tazminat
davası açtı.1478 Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un ilk temel atma töreni köprü yapımına başlanması törenindeki, “Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası
tahkim yoluyla da alırlar” sözüne tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, “Alacağım söke söke alacağım. Bir; müteahhitlere sesleniyorum bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Lami cimi yok bu işin. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bürokratlara sesleniyorum, bunun altına imza atan bürokratın
burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağız. Bizim milliyetçilik damarımıza dokunuyorlar. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Vatan toprağını terk
ettiler, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Söke söke o türbeyi alacağım” demişti. Devamında Kılıçdaroğlu, “Nasıl oluyor da Erdoğan ve ailesi TC’ye vergi vermemek için hesap açıyor, sahte şirket kuruyorlar.
Devlete de beş kuruş vergi ödemiyorlar. Man Adası’ndan söz ediyorum. Düşünün kayıt dışı büyüdüğü zaman alınan rüşvetler de büyür. Rüşveti kim alır? Kamu görevlisi alır. İki tüccar arasındaki alış veriş ayrı bir
şey. Ama devlette bir kişi devleti yöneten bir kişi görevini yaparken görevini yapmak veya yapmamak için
para alıyorsa bunun adı rüşvettir. Devletin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu her ay bir siyasetçiye 10
bin dolar para ödeniyor dedi. Erdoğan ne dedi? Tık çıkmadı tık. Hala rüşveti savunana oy vermeye devam
edecek miyiz?” diye konuşmuştu.1479
1 Temmuz 2021
● İzmir’de İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin imzasını çekmesini
protesto etme girişimindeki kadınlara biber gazıyla müdahale edildi. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay’ın polislerle tartışması sonrasında Alsancak Vapur İskelesi’nde basın açıklaması yapılabildi.1480
● İstanbul Taksim Tünel’de İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun çağrısıyla buluşan kadınlara biber gazıyla müdahale edildi.1481

https://sendika.org/2021/06/gokkusagi-gozaltilari-davasinin-ikinci-durusmasi-avukatlardan-hakime-kavramlar-atolyesi-623903/
https://www.evrensel.net/haber/436600/lgbti-bayragi-tasidigi-icin-yargilanan-bogazici-ogrencilerinin-beraat-talebine-ret
https://twitter.com/KampusCadilari/status/1409871891834232836
1473 https://www.birgun.net/haber/ankara-daki-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-tepki-gosteren-yurttaslar-da-gozaltina-alindi-350103
1474 http://jinnews30.xyz/TUM-HABERLER/content/view/167250
1475 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eskisehirde-onur-yuruyusune-katilmak-isteyen-20-kisi-gozaltina-alindi-1848751
1476 https://bianet.org/bianet/lgbti/246567-eskisehir-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinanlar-serbest
1477 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-500-bin-liralik-tazminat-davasi/2290371
1478 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-tazminat-davasi
1479 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ndan-kco-ve-ucretsiz-izin-ayligi-uygulamasi-uzatilsin-cagrisi,962453
1480 https://ankahaber.net/haber/detay/izmirde_istanbul_sozlesmesinin_feshini_protesto_eden_kadinlara_biber_gazli_polis_mudahalesi_45017
1481 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinden-cekilmeyi-protesto-eden-kadinlar-karari-geri-cek-sozlesmeyi-uygula-1849017
1470
1471
1472

143

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, Grup Yorum’un internet aracılığıyla yayınlanacak konser kaydını yapacağı Ses Tiyatrosu sahnesinde çekim yapılmasına izin vermedi. Grup Yorum, yasak kararını Twitter hesabında1482 duyurdu.1483
2 Temmuz 2021
● Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, bir sosyal medya paylaşımıyla avukat Selman Öğüt’e “hakaret”
ettiği gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.1484 Dağüstün, ifadesinde, “Suçlandığım tweeti attığımı kabul ediyorum. Herhangi bir hakaret kastım
yoktur. Kişi sıklıkla televizyon programlarında görüş ifade eden, kamuya mal olmuş bir kişidir. Alıntıladığım tweetinde akademisyen sıfatına hiç yakışmayacak şekilde SMA’lı çocuklar için yapılan bir kampanyaya
destek veren farklı siyasi partilerden liderleri teröre destek veriyormuş gibi göstermeye çalışmıştır. İnsanların aklıyla alay eden bu tweete karşılık, yine kamuya mal olmuş bir videodan hemen herkesin bildiği bir
alıntı söz ile cevap verdim. Bu bir espridir” dedi.1485 Avukat Söğüt, kamuoyunda AKP’ye yakınlığıyla ve
İstanbul’da 2 Nolu Baro kurucusu olmasıyla tanınıyor.1486
● İzmir Urla Belediyesi’ne kayyum atanan Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, tiyatro oyuncusu ve
eğitmeni İlknur Bayzit Çatal’ı büfeye servis çalışanı olarak görevlendirdi. Karara tepki göstererek görevinden istifa eden Çatal, “Görev değişikliği haberi 1 Temmuz’da bildirildi. Belediyede çalışan meslektaşım
olan kişiler tarafından aranmadım bile şu an. Haliyle bu durum mobbing getiriyor. Bu olaya susmaları can
acıtıyor. Böyle bir durumu kimse tahmin edemez. Bu kadar aşağılayıcı bir görevlendirmeyi asla beklememiştim. 15 yıldır tiyatro yapan ben ve son 10 yılında sadece bu işten para kazanan birine yakıştırılacak bir
konum asla olamaz. Verilen işi asla küçümsemiyorum. Ben kendi tiyatromda sahne süpürüyorum, tuvalet
yıkıyorum tüm emekçiliğini yapıyorum. Sonra da sahneye çıkıp oyunumu oynuyorum. Ama bu sürgündür.
Aşağılamadır. Hazmedilemez” dedi.1487
3 Temmuz 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, kampüse girişleri Pazartesi sabahına kadar kısıtladı. Akademisyenler, rektörlük kararıyla ofislerine gitmek istediklerinde güvenlik görevlilerince engellendiklerini için girişte tutanak tuttu. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, “20 senedir hoca olarak çalıştığım Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmıyorum. Tutanak tuttuk. Bekliyoruz. Gerçekten yazık bu kuruma. #BoğaziçiKilitAltında” paylaşımı yaptı.1488 Can Candan da, “Kampüsümüzde güvenlik sorunu olmadığı gibi sağlık sorunu da yoktur.
Kısıtlamalar da kalktığı için kampüse giriş çıkışta kısıtlama olmaması gerekir. Üniversite bir kamu üniversitesidir ve herkese aittir” dedi.1489
5 Temmuz 2021
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yedi öğrenci hakkında Prof.
Dr. Melih Bulu’yu protesto ettiği sergideki “Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kabe görseli” gerekçesiyle
yürütülen yargılamada, güvenlik görevlisi tanığa teşhis yaptırma yöntemi tartışma yarattı. Hakim, tanık Faruk Kardoğan’a teşhis tutanağını göstererek ve sanık öğrencilere maskelerini çıkartarak teşhis yaptırdı. Avukat Levent Pişkin, savunma makamına gösterilmemiş, hukuka aykırı elde edilmiş ve dosyadan çıkarılmasını
talep ettikleri teşhis tutanağını tanığa gösterme nedeniyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, bu
talebi kabul etmeyerek, değerlendirilmesi için üst mahkemeye başvurulmasına karar verdi. Dava 17 Kasım’a
erteledi. Davada, Sena Nur Baş, Selahattin Can Uğuzeş, Rümeysa Özüyağlı, Mahmutcan Bodrumlu, Doğu
Demirtaş, Eda Kalafat ve Hazar Kolancalı yargılanıyor.1490
● HDP’nin, AYM’nin ihlal kararı doğrultusunda Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun serbest bırakılması
için Sincan Cezaevi önünde başlattığı “Adalet Nöbeti” eyleminde, Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu

1482https://twitter.com/Grup_YORUM/status/1410556279676882944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410561043982602242%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fm.bianet.org%2Fbianet%2Fsanat%2F246639-grupyorum-un-internet-konseri-cekimine-yasak
1483 https://m.bianet.org/bianet/sanat/246639-grup-yorum-un-internet-konseri-cekimine-yasak
1484 https://m.haberturk.com/guvenc-dagustun-gozaltina-alindi-3121008
1485 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanatci-guvenc-dagustun-serbest-birakildi-selman-ogut-sikayet-etmis-haber-1527376
1486 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/17/selman-ogut-bu-bize-ayip-olarak-yeter
1487 https://www.birgun.net/haber/kayyum-tiyatro-egitmenini-bufe-servisine-surgun-etti-350401
1488 https://twitter.com/AyferBartuC/status/1411309584325677057
1489 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57708767
1490 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazicililere-acilan-sahmeran-davasinda-guvenlik-gorevlileri-tanik-olarak-dinlendi/
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ile HDP’liler Bahadır Demircan, Ali İmran ve Melek Çetinkaya’yı gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar
Sincan’da Fatih Karakolu’na götürüldü.1492 HDP’nin açıklamasında, “AYM’nin kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu dört kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez” denildi.1493
8 Temmuz 2021
● Aydın Valiliği, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 Temmuz’dan 12 Temmuz’a kadar yasakladığını duyurdu.1494 Aydın’da Çine ilçesine bağlı Seferler köylülerince feldspat madeni için yapılması
planlanan ÇED toplantısına izin verilmemişti.1495
9 Temmuz 2021
● Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, halk müziği sanatçısı Onur Kocamaz hakkında 2019’da yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda yakalanmasına karar verdi. Dava 12 Ekim’e ertelendi.1496
● Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmaksızın tütün ticareti yasağı getirilmesine karşı Adıyaman
ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine1497 katıldıkları gerekçesiyle 16 tütün üreticisi polis operasyonlarıyla gözaltına alındı.1498 Gözaltına alınanlardan 10 kişi, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek” suçlamalarıyla tutuklandı.1499 Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1500 Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nde tütün üreticilerine, eyleme kendi rızalarıyla katılıp katılmadıkları, eylemi
kimin organize ettiği ve eylemin yapılacağını nereden öğrendikleri soruldu.1501
10 Temmuz 2021
● Suruç Aileleri İnisiyatifi’nce yürütülen kampanya kapsamında Ankara’ya yapılması planlanan
“Adalet Yürüyüşü” eyleminde 13 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Ümmühan Özdemir, Yücel Yavuz, Volkan Uyar, Yaren Tuncer, Ebru Yiğit, Birkan Polat, Doğucan Adıyaman, Şamil Parlak, Zeynep Tan, Zeynep
Ülger, Ayşe Mizgin Esmer, Doğuş Özdemir, Güney Akgün serbest bırakıldı. İstanbul Taksim’de de altı kişi
gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1502
● Bursa’da Destek Otomotiv fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılmaları üzerine protesto eylemi başlatan 100’e yakın işçiye polisin sert şekilde müdahale ettiği bildirildi.1503
11 Temmuz 2021
● Türkiye’nin haberine göre, AKP’nin MYK toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK
benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığı ileri sürüldü. Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şey yalan
haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB’de dezenformasyon, terör suçu ile eş değer tutuluyor ve
ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna
göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz
de bunu gündemimize alalım” dediği belirtildi. Haberde, AKP kurmaylarınca “Bu konuda, farklı toplum
kesimlerinden ve hatta muhalefetten de gelen talepler var. Onlar da mustarip. Bir denetim mekanizması
oluşturulabilir. RTÜK benzeri bir yapının kurulması düşünülebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da desteği ile uzmanlardan oluşan bir yapı kurulabilir. Özellikle son bir yıldır, sahte hesaplar ve sosyal medya ajansları üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlara yönelik denetim mekanizması
kurulmalı” değerlendirmesini yapıldığı aktarıldı.1504
12 Temmuz 2021
https://www.amerikaninsesi.com/a/anayasa-mahkemesi-kararini-uygula-cagrisina-mudahale/5953566.html
https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1411977194390409218
https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1411977194390409218
1494 http://www.aydin.gov.tr/basin-duyurusu
1495 https://www.evrensel.net/haber/437319/cine-seferler-koyluleri-madencilere-ced-toplantisi-yaptirmadi-cepecevre-yasam
1496 https://www.evrensel.net/haber/437633/halk-muzigi-sanatcisi-onur-kocamaza-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-davasi
1497 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tutun-ureticileri-safak-vakti-tutuklandi-6534398/
1498 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/adiyamanda-tutun-eylemcileri-evleri-basilarak-gozaltina-alindi-1851159
1499 https://t24.com.tr/haber/adiyaman-da-eyleme-katildigi-i-in-gozaltina-alinan-10-tutun-ureticisi-tutuklandi,965318
1500 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutun-satisi-eylemcilerine-10-tutuklama-1851841
1501 https://www.gazeteduvar.com.tr/adiyamanli-tutunculere-eyleme-kendi-rizanizla-mi-katildiniz-diye-sordular-haber-1528344
1502 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/247061-suruc-aileleri-inisiyatifi-nin-ankara-yuruyusune-polis-mudahalesi-13-gozalti
15031503 https://www.evrensel.net/haber/437665/bursada-direnen-iscilere-polis-siddeti-7-isci-hastaneye-kaldirildi
1504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/796165.aspx
1491
1492
1493
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● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki toplantısında
gözaltına alınan 46 kişi hakkındaki davada reddi hakim talebini “yargılamayı uzatmaya yönelik” olduğu
gerekçesiyle reddetti. Dava 24 Kasım’a ertelendi.1505
● Muş Valiliği, 13 Temmuz’dan 27 Temmuz’a kadar her türlü gösteri ve yürüyüş etkinliklerini yasakladığını duyurdu.1506
● İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski CHP milletvekili
ve oyuncu Berhan Şimşek hakkında 22 Ocak’ta Habertürk TV’de katıldığı “Enine Boyuna” programındaki1507 sözleriyle “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla
hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, İçişleri Bakanlığı’nın müşteki olarak yer aldı. Dava, 8 Şubat 2022’de görülmeye başlanacak. Şimşek, katıldığı programda, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan” demişti.1508
● Ankara’da ODTÜ’de öğrencilere gece 12’den sonra kampüse alınmayacaklarının söylendiği öne
sürüldü. Rektörlüğe bağlı İç Hizmetler Müdürlüğü’nden ise, “Bu kural pandemi zamanında, tam kapanma
süreçleri dahilinde uygulandı. 1 Temmuz’dan itibaren böyle bir kural yok” bilgisi verildiği kaydedildi.
ODTÜ’deki durum “keyfi bir uygulama” olarak yorumlandı.1509
● Pegasus Hava Yolları’nın 2 Temmuz’da 17’si sendikalı 40 çalışanı işten çıkarması üzerine DİSK’e
bağlı Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun katılımıyla yapılacak protestoya1510 polis
müdahalede bulundu.1511
13 Temmuz 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı öğrenciler, Melih Bulu’nun rektör atanmasını protesto ettikleri için
haklarında savcılık talebiyle yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı bulunduğunu için yurtdışındaki bazı okullara kabul edildikleri halde gidemediklerini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi S.B., yüksek
lisans için Avusturya’da bir okuldan kabul aldığını söyleyerek, “Okul ve burs kabullerimiz adli kontrol
kararı nedeniyle reddediliyor. Savcılıkça beş ayı aşkın bir süredir iddianame hazırlanmaması da son derece
usulsüz. Bütün bunlar, eğitim hakkımın bizzat devlet tarafından engellenmesi anlamına geliyor” dedi.1512
Paris Üniversitesi Dil Bölümü’ne burslu olarak kabul edildiğini belirten Ece Erten, avukatınca ikinci kez
yapılan itiraza henüz bir cevap verilmediğini, altı aydır delillerin toplanılmasına devam edilmesi ve iddianamenin hala hazır olmaması nedeniyle ikinci duruşmanın görülmediğine söyledi. İtalya’daki Siena Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden kabul aldığını kaydeden Beril Destan Zaman, adli kontrol şartından dolayı vize başvuru dosyasının İstanbul Başkonsolosluğu’nda bekletildiğini söyledi.1513
● Karaman Ermenek Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Ankara’dan Manisa’ya dönerken trafik kazası
geçirerek yaşamını yitiren Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin’in de aralarında bulunduğu 15 madenci
ve sendika örgütlenme uzmanı Büşra Yılmaz hakkında kamu malına 547 lira 24 kuruş zarar verildiği iddiasıyla açılan davada beraat talebini reddetti. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, 25 Kasım 2020’deki olaya ilişkin Ermenek’te ödenmeyen hakları için 87 gün boyunca yürütülen eylem nedeniyle
madenciler suçlanıyor. Avukat Mürsel Ünder, “İddianameye konu kamu malı dört kalkan, üç cop, bir kasktan oluşmaktadır. Bu malzemelerin ne şekilde zarar gördüğünü, zarar görüp görmediğini bile bilemiyoruz.
İddianamede yalnızca müştekilerin beyanına dayanılmıştır” dedi. Avukat Şafak Aki de, iki polis memuru
hakkında “resmi belgede sahtecilik ve kamu makamlarını yanıltmak” suçlarından tahkikat yapılmasını istedi. Ancak Mahkeme, bu talebi değerlendirmedi. Dava, 1 Aralık’a ertelendi.1514
14 Temmuz 2021

https://www.mlsaturkey.com/tr/cumartesi-anneleri-insanlari-700-hafta-davasinda-reddi-hakim-talebi/
http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi12-07-2021
https://www.youtube.com/watch?v=DnmbsRCea6k
1508 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eski-chp-milletvekili-berhan-simsek-hakkinda-2-yila-kadar-hapis-istemi-1851903
1509 https://www.evrensel.net/haber/437796/odtude-gece-kampus-girisine-keyfi-yasak
1510 https://twitter.com/insaatsendika/status/1414648272350744582
1511 https://tele1.com.tr/isten-cikarilan-pegasus-calisanlarina-polis-mudahalesi-431476/
1512 https://www.gazeteduvar.com.tr/yurt-disi-yasagi-olan-bogazicililer-egitim-hakkimiz-bizzat-devlet-tarafindan-engelleniyor-haber-1528396
1513 https://tr.euronews.com/2021/07/12/avrupa-universitelerinden-burs-kazanan-bogazicili-ogrenciler-yasaklarla-hakk-m-z-gasp-edil
1514 https://t24.com.tr/haber/ermenekli-madenciler-izinsiz-gosteri-ve-547-lira-24-kurusluk-kamu-zararindan-yargilandi,965748
1505
1506
1507
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● Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “Hozan Cane” adıyla tanınan ve “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla
yargılanan Alman vatandaşı Kölnlü ses sanatçısı Saide İnaç hakkında Ekim 2020’den itibaren uygulanan
yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. 1515 Dava 20 Eylül’e ertelendi.1516
15 Temmuz 2021
● Hakkari Valiliği, 16 Temmuz’dan 30 Temmuz’a kadar her türlü gösteri ve yürüyüş etkinliklerini
yasakladığını duyurdu.1517
17 Temmuz 2021
● Van Valiliği, 18 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar, her türlü gösteri ve yürüyüş etkinliklerini yasakladığını duyurdu.1518
● AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dezenformasyon
ve yalan haber ile ilgili açıklaması üzerine AKP’nin yeni bir sosyal medya düzenlemesini gündeme aldığını
belirterek, “Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Çünkü biz terörü silahlı şiddete
dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, ‘düzen’ fikrini ortadan kaldırmaktır. Dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi
anlamda bir algı operasyonu yapılıyor. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada oluşturulmak istenen sahte
gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiyor” dedi. AB’nin dezenformasyonla mücadele anlamında hangi
yasal adımları attığı incelemesini yaptıklarını belirten Ünal, “Bu incelemelerimiz tamamlandığında yine
Avrupa’yı temel alarak dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz” diye konuştu.1519
18 Temmuz 2021
● TİHV’in “Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu”na göre, 2020’de işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle yapılan başvuru sayısı 2018’e kıyasla yüzde 11 arttı. İşkence ve kötü
muameleye uğradığı iddiasıyla 2018’de 505 kişi başvuruda bulunurken, 2020’de başvuru sayısı 562’ye yükseldi.1520 Toplam 562 işkence iddiasının 283’ünün resmi gözaltı merkezleriyle ilgili olduğu belirtildi.1521
● Adana Seyhan’da, Suruç’ta yaşamını yitirenler için İnönü Parkı’nda düzenlenen anma etkinliğinde
19 kişi gözaltına alındı.1522 Gözaltına alınanlar 1523 geç saatlerde serbest bırakıldı.1524
19 Temmuz 2021
● CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, trafikte özel aracıyla seyir halindeyken “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. Tuncer’in, Erdoğan’ın İyi Parti Lideri Meral Akşener’e
“Gelin hanıma iyi ders verdiler” sözü üzerine bir videoyu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle CİMER
üzerinden şikayet edildiği kaydedildi.1525 Tuncer, “Gelin hanım diye seslenip tehdit etme cesaretinde bulunan bir zorba” ifadeleri içeren videoyu “Nezaket” yazarak paylaşmıştı.1526 Tuncer, sağlık kontrolü ardından
Mersin Adliyesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tuncer, “Karakolda, genel merkezimizin hazırladığı bir videoyu paylaştığım ve altına nezaket yazdığım için hakkımda soruşturma açıldığını öğrendim.
Bana yapılmış herhangi bir tebligat yok. Muhtarlığa giden tebligat yok. Bir polis memuru arasa ifadeye
gelin dese gitmez miyim? Sanki bir suç örgütü üyesiymişim gibi yol ortasında, onca insan içinde gözaltına
alınmam beni rencide etti” dedi.1527
● Adalet Bakanlığı’nın 2020 Adli İstatistiklerine göre, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “hükümeti
aşağılama” suçlamasıyla 2020 yılında 45 bin kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 9 bin 773 kişi yargı önüne
çıkartıldı. Yargılananların 152’sinin yabancı uyruklu ve 290’ının çocuk olduğu belirtildi. Yargılamalarda,
3 bin 655 kişi cezalandırıldı ve 3 bin 736 kişi hakkında hükmün açıklanması geriye bırakıldı Ayrıca bin 13
https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-320/
https://www.dw.com/tr/hozan-canenin-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1kald%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1/a-58267735
1517 http://www.hakkari.gov.tr/15-gunluk-yasaklama-karari-16072021
1518 http://www.van.gov.tr/17072021-tarihli-yasaklama-karari
1519 https://www.evrensel.net/haber/438209/mahir-unal-sosyal-medyada-dezenformasyonla-mucadele-icin-yasal-duzenleme-kacinilmaz
1520 https://tihv.org.tr/tedavi-ve-rehabilitasyon-raporlari/2020-tedavi-ve-rehabilitasyon-merkezleri-raporu/
1521 https://ankahaber.net/haber/detay/tihve_yapilan_iskence_ve_kotu_muamele_basvurulari_2_yilda_yuzde_11_artti_46633#.YPPuukqPNm0.twitter
1522 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/190720213
1523 http://mezopotamyaajansi36.com/tum-haberler/content/view/141610
1524 https://sendika.org/2021/07/adana-gencliginin-suruc-icin-adalet-herkes-icin-adalet-eylemine-polis-saldirisi-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-626199/
1525 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/paylasimin-altina-nezaket-yazan-baskanin-basina-gelenler-6548290/
1526 https://www.krttv.com.tr/gundem/nezaket-yazdi-yakalama-karari-cikarildi-h85694.html
1527 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-ilce-baskanina-trafikte-cumhurbaskanina-hakaret-gozaltisi-1853757
1515
1516
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kişi hakkında yetkisizlik ve 706 kişi hakkında davayı düşürme yönünde kararlar alındı. Yargılamalarda bin
519 kişi ise beraat etti. Buna göre, açılan davalarda beraat oranı yüzde 14,3 oldu.1528
20 Temmuz 2021
● Konya’da yağış yetersizliği nedeniyle mahsulleri kuruduğu için 31 Mayıs’ta sulama yetersizliğine
tepki gösteren çiftçilere, otoyolu traktörleriyle kapatarak eylem yaptıkları gerekçesiyle kamu davası açılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Savcılığı, eyleme katılan çiftçileri ifadeye çağırdı.1529 Çiftçiler eylemde,1530 AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı’nın istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Bu ovanın kaderiyle bir vekil oynayamaz. Samancı bize 15-20 bin metreküp su vermiyor” tepkisini
göstermişti.1531
● Ankara’da 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda
ölen 33 kişiyi anma etkinliğine biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. İstanbul Kadıköy’deki anmada 33 kişi için 33 dakikalık oturma eylemi sonrası Süreyya Operası’na yürümek isteyen gruba Yeldeğirmeni’nde plastik mermilerle müdahalede bulunuldu.1532
21 Temmuz 2021
● İstanbul Kadıköy’de Suruç saldırısı anmasında gözaltına alınan 62 kişiden 50’si serbest bırakıldı.1533 İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılıkça tutuklanma talebiyle sevk edilen 12 kişiyi adli
kontrol şartıyla serbest bıraktı.1534
24 Temmuz 2021
● Can Yayınları’nın, yazar Salman Rushdie’nin Floransa Büyücüsü romanında kullandığı “Kürdistan” kelimesini sansürlediği öne sürüldü. Aralık 2020’de Begüm Kovulmaz’ın çevirisi ile hazırlanan 12.
baskısında İngilizce orijinalindeki “Kürdistan” kelimesi yerine “Kürtlerin yaşadığı topraklar” denildiği belirtildi. Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, “Yok öyle bir statüko. Kitabın ilk baskısı 2005’te yapılmış. Olacak
iş değil şu. Hemen toplanıp düzeltilecek” dedi. Kovulmaz da, “Kürdistan sözcüğünü sansürlemem mümkün
değil, yayınevine gönderdiğim çeviri dosyasında da sözcük ‘Kürdistan’. Zamanında biri inisiyatif kullanmış
olmalı ama yeni baskılarda düzeltileceğinden eminim, takip edeceğim”1535 dedi.1536 Daha önce Brezilyalı
yazar Paulo Coelho’nun, Saadet Özen’in çevirisiyle Can Yayınları’nın bastığı On Bir Dakika romanındaki
“Kürdistan” kelimesine sansür uygulandığı öne sürüldü.1537
26 Temmuz 2021
● AKP’li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, yeni sosyal medya düzenlemesine
ile sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası veya sosyal medyayı
bir süreliğine kullanmamalarına yönelik yaptırımlar düşünüldüğünü söyledi. Özkaya, bunun sansür olarak
yorumlanmaması gerektiğini savunarak “Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Toplumun
geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake (sahte) hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Almanya, terör ve şiddet ile ilgili 2017’de ceza kanununu
değiştirdi. Almanya katalog suçları dört başlıkta oluşturmuş. Bunlar ‘terör’, ‘cinsel suçlar ve pornografi’,
‘din ve vicdan özgürlüğüne hakaret’, ‘yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon. Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor” dedi.1538
28 Temmuz 2021
● Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “İstanbul” tanıtım filmi üzerine Instagram’daki @halkekmag hesabında paylaşılan eleştirel versiyonu video, telif şikayeti gerekçesiyle Instragram tarafından kaldırıldı.1539
Halkekmag hesabında, “Bizim eleştirimiz yapılan filme değildi. Eleştirimiz, bizlerin hayatında eleştirdikleri
her şeyi bu filme pozitif bir algıyla koymaları ancak bizim yaşantılarımıza kızmalarıydı” açıklamasında
https://www.birgun.net/haber/erdogan-a-zirh-muhalife-ceza-352295
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/konyada-eylem-yapan-ciftcilere-kamu-davasi-6547753/
https://haberinsonnoktasi.com/konyada-eylem-yapan-ciftcilere-kamu-davasi/
1531 https://www.krttv.com.tr/gundem/konya-da-eylem-yapip-akp-li-vekili-istifaya-davet-eden-ciftcilere-h85690.html
1532 https://halktv.com.tr/gundem/suruc-katliami-anmasinda-polis-mudahalesi-465637h
1533 https://www.birgun.net/haber/suruc-anmasinda-gozaltina-alinan-50-kisi-serbest-birakildi-12-kisi-mahkemeye-sevk-edildi-352453
1534 https://www.evrensel.net/haber/438423/suruc-anmasinda-gozaltina-alinan-12-kisi-serbest-birakildi
1535 https://twitter.com/kipplik/status/1418893845971054595
1536 https://www.gazeteduvar.com.tr/can-ozden-kurdistan-sansuru-aciklamasi-olur-mu-oyle-sacmalik-hemen-toplatip-duzeltiyoruz-haber-1529438
1537 https://twitter.com/ccanozz/status/1418847921395716103
1538 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sosyal-medyaya-almanya-modeli-yeni-yasada-sosyal-medya-maddeleri-41859721
1539 https://susma24.com/kultur-bakanliginin-tanitim-filmini-elestiren-videoya-telif-sansuru-iddiasi/
1528
1529
1530
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bulunuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yayımladığı “İstanbul” tanıtım filmi gerçeklikle ilişkili değil eleştirisiyle alternatif video önerileriyle sosyal medya gündemindeydi. Ayrıca Kültür ve
Turizm Bakanlığı, videoyu tweet altındaki bazı tepkili yorumları da gizledi.1540
● Van Sanat Sokağı’nda HDP, CHP, EMEP, ESP’yle birlikte 23 sivil toplum örgütünce Konya’da
silahlı saldırı sonrasında yedi kişilik ailenin öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamaya biber gazı ve tazyikli
suyla müdahale edildi. Beş kişi gözaltına alındı.1541
● AKP’li TBMM Dijital Komisyonu Mecralar Başkanı Hüseyin Yayman, öngörülen sosyal medya
yasasıyla ilgili “Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Almanya’da ne varsa Türkiye’de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya
örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye’de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri
koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı
mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız” dedi.1542
2 Ağustos 2021
● Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun, memur ve memur emeklisi özlük haklarıyla ilgili 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yapmak istediği
yürüyüşe izin verilmedi. Ancak Milli Kütüphane karşısındaki kamu pazarı önünde açıklama yapılmasına
izin verildiği bildirildi.1543
4 Ağustos 2021
● Sinbo Şirketi’nden Kod 29 uygulaması gerekçesiyle işten çıkarıldığı için işe iade talebiyle Ankara’ya yürüyüş başlatan Dilbent Türker ile kendisine destekleyen Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Onur Eyidoğan beşinci kez gözaltına alınarak, Orhanlı Karakolu’na götürüldü.1544
TOMİS yöneticisi Murat Yıldırım, “Engellemelerin hepsi yasa dışı ve keyfi uygulama” diyerek beş günde
beş kez gözaltı olmasını ise iktidarın işçilere yönelik politikalarını eleştirdikleri için gerçekleştiğini ifade
etti.1545
5 Ağustos 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi
üzerinden yapılan “Help Turkey” paylaşımlarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.1546 Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana
bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma
yapıldığı belirtildi.1547 İnceleme ve araştırma neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar
üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti
ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları iddia edilerek, “Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi
kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön
planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun
aktif kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli Twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir” denildi.1548
6 Ağustos 2021
● Yeni Asır, Türkiye’nin Akdeniz kıyı şeridindeki çeşitli illerinde 28 Temmuz 2021’den bu yana
devam eden orman yangınlarına ilişkin uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve yardım istemek amacıyla
sosyal medyada “Help Turkey” etiketiyle açılan kampanyaya destek veren sanatçıları ve ünlüleri manşete
taşıyarak hedef gösterdi.1549 Kampanyaya destek veren oyunculardan ve sanatçılardan Ezgi Mola, Farah
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-tanitim-filmini-elestiren-videoya-telif-ile-sansur-1856106
https://www.evrensel.net/haber/439214/vandaki-konya-katliami-aciklamasina-polis-mudahalesi-5-kisi-gozaltina-alindi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-yaymandan-sosyal-medya-aciklamasi-sansur-yasasi-degil-almanyada-ne-varsa-turkiyede-de-o-olacak-1856070
1543 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/toplu-sozlesme-gorusmeleri-oncesi-sendika-uyelerine-polis-mudahalesi-1857231
1544 https://kizilbayrak56.net/ana-sayfa/haber/sinif/ankara-yuruyusunde-5gun-tuzlada-direniscilere-gozalti
1545 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankaraya-yuruyen-sinbo-iscisi-5-kez-gozaltina-alindi-haber-1530597
1546 https://www.trthaber.com/haber/gundem/helpturkeye-sorusturma-599809.html
1547 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/orman-yanginlarina-iliskin-bilgi-kirliligine-neden-olan-paylasimlar-hakkinda-sorusturma-baslatildi/2325067
1548 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-yangin-sorusturmasi-1858079
1549 https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2021/08/04/turkiyeyi-karalamakta-gec-kalmadilar
1540
1541
1542
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Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gazetenin
manşetine taşınarak “Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız” denildi.1550
10 Ağustos 2021
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine 6 Ağustos
2020 tarihli kararına istinaden Hornet uygulamasını App Store’dan kaldırdı.1551 Hornet, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği mesajda “Apple, Türk hükümetinin aldığı mahkeme kararından dolayı kaldırıldığını
belirtmekte” ifadelerini kullandı. Aynı karar ile Google Play’deki uygulama da engellenmişti.1552
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük’te açılan “Halkın ayaklanması için daha ne olması
gerekiyor” başlığına “suç işlemeye tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından re’sen soruşturma başlattı.1553
12 Ağustos 2021
● AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarınca yapılan saldırıda, eşini
ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Şanlıurfa Adliyesi önünde “adalet” talebiyle başlattıkları nöbet eyleminde engelleme yapıldı. Ferit Şenyaşar’ın pankartı
bariyerlere astığı sırada polis, “yasak” diyerek engel oldu. Bunun üzerine aile pankartı yere sererek eylemine
devam etti. Polis ise pankart gerekçesiyle Ferit Şenyaşar’a Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında
para cezası kesti.1554
13 Ağustos 2021
● BirGün’ün haberine göre, LGBTİ+ aktivisti İlay K.’nin Ankara’da 29 Haziran’da düzenlenen
Onur Yürüyüşü sonrasında gözaltına alınmasının ardından geri ödemeli kredisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu
(KYK) tarafından kesildi. İlay K., “Kredimin kesildiğini KYK’yı aradığım zaman öğrendim. Ne bir arama
ne bir bildiri ne bir tebligat hiçbir şey geçmedi elime. Geri ödemeli kredimin kesilme nedenini sorduğumda
güvenlik birimleriyle yaşanan bir olay olduğunu söylediler. Özellikle gözaltı araçlarında çok fazla darp ediliyoruz. Daha önce de defalarca teşhir ettik bunu ama Ankara Emniyeti kendi içinde o kadar çeteleşmiş bir
yapı haline gelmiş ki artık bu şiddetin sonucundaki şikayetlerimizin karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.1555
● Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Instagram hesabında tiyatro oyunlarını sürdürebilmek için açık
hava sahneleri aradıklarını fakat kayyumlar, belediye ve rektörlerin kendilerine sahne vermediğini açıkladı.1556 Erkal, “Oyunlarımızı sürdürmek için açık hava sahneleri arıyoruz. Maalesef araştırdığımız kentlerde
ya hiç sahne yok ya da belediye kayyum, rektör sahneyi bize vermiyor” dedi.1557
● Sinbo Şirketi işçilerince Ankara Sakarya Caddesi’nde yapılacak basın açıklamasına müdahale
eden polis 14 kişiyi sürükleyip darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Dilbent Türker, Onur
Eyidoğan, Dilbirin Acar, Hasan Akman, Mustafa Feroğlu, Songül Doğan, Dilan Mollaahmetoğlu, Berhat
Uzunay, Enes Sait Şahin, Enes Uğur Tekin, Doğuş Özdemir, Güney Akgün, Deniz Akbıyık, İsmail Arıkan
yer aldı.1558 Gözaltında alınan işçiler gece saatlerinde serbest bırakıldı.1559
14 Ağustos 2021
● Bitlis’te Cumhurbaşkanlığı’nın “riskli alan” ilan ettiği dükkanlarla ilgili “yürütmeyi durdurma”
kararı verilmesine rağmen gece boşaltılmaya başlanmasına karşı çıktıkları için polis, Bitlis Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Davut Tezcan’ın da aralarında bulunduğu esnafa plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale ederek 70 kişiyi gözaltına aldı. Bitlis’in merkez Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba
mahallelerinde bulunan yaklaşık 700 yapı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2020 yılının Nisan ayında
“riskli alan” ilan edilmişti.1560

https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2021/08/04/turkiyeyi-karalamakta-gec-kalmadilar
https://twitter.com/engelliweb/status/1425076721250877444
https://www.dw.com/tr/gey-sosyal-a%C4%9F%C4%B1-hornet-uygulamas%C4%B1na-jandarma-talebiyle-eri%C5%9Fim-engeli/a-58823781
1553 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248498-eksi-sozluk-e-baslik-sorusturmasi
1554 https://www.evrensel.net/haber/440152/senyasar-ailesine-polis-mudahalesi-pankart-suc-sayildi-ve-ceza-kesildi
1555 https://www.birgun.net/haber/kyk-onur-yuruyusu-ne-katilan-lgbti-ogrencinin-kredisini-kesti-355017
1556 https://www.a3haber.com/2021/08/13/genco-erkal-belediye-kayyum-rektor-bize-sahne-vermiyor/
1557 https://susma24.com/genco-erkal-belediye-kayyum-rektor-bize-sahne-vermiyor/
1558 https://yolhaber.net/2021/08/13/ankara-yuruyuslerini-tamamlayan-sinbo-iscilerine-polis-mudahalesi/
1559 https://www.gazetepatika15.com/gozaltina-alinan-sinbo-direniscileri-serbest-birakildi-95538.html
1560 https://www.evrensel.net/haber/440290/bitliste-yikima-karsi-cikan-esnafa-polis-mudahalesi-en-az-70-gozalti
1550
1551
1552
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● Hakkari Valiliği, 15-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş,
miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikleri1561 yasakladı.1562
15 Ağustos 2021
● Türkiye’deki dijital kitap satış siteleri Kitapyurdu, Idefix ve D&R’da Alice Oseman imzalı çizgi
roman serisi Kalp Çarpıntısı (Heartstopper) satıştan kaldırıldı. Ana karakterleri eşcinsel olan kitabın, kimi
tepkilerden sonra “satış dışı” bırakıldığı öne sürüldü.1563 Bahsi geçen satış sitelerinde, kitapla ilgili sayfalar
tıklandığında, “404 aradığın içeriğe şu an ulaşamıyoruz. Sayfa kaldırılmış veya değiştirilmiş olabilir. Aşağıda senin için önerdiğimiz başlıklara göz atmak ister misin?” hatası ya da “Stokta yok” uyarısı görüntüleniyor.1564
16 Ağustos 2021
● Van Valiliği, 17-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikleri1565 yasakladı.1566
17 Ağustos 2021
● “Öfkeli Genç Türkler” adlı gruptan üniversitesi öğrencileri Semir Y, Ahmet Ç, Mert G, Yavuz A,
Hüseyin B, Ersin A, İstanbul’un çeşitli noktalarına mültecilerin Türkiye sınırlarına kaçak yollarla gelmelerine tepki göstermek amacıyla astıkları “Hudut Namustu” yazılı pankartın ardından gözaltına alındı. İfadesi
alınan altı genç yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.1567 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Türkiye bunu da gördü: ‘Hudut namustur’ pankartı suç oldu. Sınırlarımızı koruyamayanlar, sınırlarımızın korunmasını isteyen gençleri gözaltına aldırdı” dedi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Koyuncu, “Hudut
namustur’ konusunda tartışılacak bir şey yok. Ormanlarımızı yakanlarla hesaplaşmak çok tabi bir refleks.
Mültecilerle ilgili, biz de bir basın açıklaması gerçekleştirmiştik. Mültecilerin, kontrollü bir şekilde ülkelerine gönderilmesini istemiştik. Genç arkadaşlarımızın vatan sevgisiyle göstermiş oldukları normal bir refleks. Nerede olurlarsa olsunlar, onlara destek olacağız. Dünyanın hangi noktasında olurlarsa olsunlar, arkadaşlarımızın yanımda olacağız” dedi.1568
20 Ağustos 2021
● Mardin Valiliği, 20 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında, kentte yapılacak her türlü gösteri ve
protesto yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.1569
● Gezi Parkı eylemleri sırasında polislerce atılan gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Berkin
Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
soruşturma açıldı. Oğluyla ilgili 9 Aralık 2020’deki duruşmasından sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’nin
önünde açıklama yapan Gülsüm Elvan, “Yedi yıldır beklediğim adalet bir türlü gelmedi. Ben istiyorum o
adaleti. Recep Tayyip Erdoğan, çocuğumu benden aldın bari cezayı ver. Yeter artık, ben adalet istiyorum”
demişti. Sami Elvan ise, “Bugün sadece bir kişi yargılanıyor. Bu kişi de bir tetikçi. Biz istiyoruz ki, bunun
emrini veren İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü, Vali de adalet önünde hesap versin” demişti.1570
23 Ağustos 2021
● Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını AKP Sarıyer İlçe binası
önündeki protesto eden eylemcilerden yedisi gözaltına alındı.1571 Gözaltına alınan öğrenciler Sarıyer Mahallesi’ndeki Çayırbaşı Güvenlik Büro’da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1572

http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-15082021
https://www.haberturk.com/hakkari-haberleri/89799892-hakkaride-yasaklama-karari
https://twitter.com/tennantdise/status/1426596544082550784
1564 https://kayiprihtim.com/haberler/edebiyat/kalp-carpintisi-lgbtq-sansur/
1565 http://www.van.gov.tr/16082021-tarihli-yasaklama-karari
1566 https://bianet.org/bianet/yasam/248864-van-da-eylem-ve-etkinlik-yasagi-15-gun-daha-uzatildi
1567 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hudut-namustur-yazili-pankarti-asan-6-genc-gozaltina-alindi-6598287/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
1568 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hudut-namustur-yazili-pankarti-asan-6-genc-gozaltina-alindi-6598287/
1569 http://www.mardin.gov.tr/28082021-yasaklama-karari
1570 https://www.indyturk.com/node/401636/haber/berkin-elvan%C4%B1n-annesi-ve-babas%C4%B1-hakk%C4%B1nda-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1nahakaret-soru%C5%9Fturmas%C4%B1
1571 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulunun-yerine-rektor-olarak-atanan-naci-inci-protesto-edildi-1862933 /
1572 https://gazetekarinca.com/2021/08/akp-onundeki-bogazici-eylemine-polis-mudahalesinde-gozaltina-alinanlar-serbest/
15611561
1562
1563
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● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube kanalında yayınlayacağı programın fragman içeriğinde “sakallı ve sarıklı” insanların benzetmesini yaptığından dolayı “İslami değerlere hakaret” ettiği iddiasıyla gelen şikayetler gerekçesiyle YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlattı.1573
● Star TV’nin 22 Ağustos’taki yayınında “Hükümet Kadın 2” filmindeki karakterlerden birinin
CHP’ye oy verdiği sahnenin kesilerek yayımlandığı iddia edildi.1574 Diğer iddiaya göre ise, filmde öğretmenin Kürtçe konuştuğu sahne ve bu sahnenin ardından gelen ve “sen de dilimizi öğrendin” repliğinin de yer
aldığı sahnelerin kesildiği belirtildi.1575
24 Ağustos 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanatçı Genco Erkal’ın Twitter’daki üç paylaşımının “Cumhurbaşkanı hakaret” içermesi nedeniyle bir yıl iki aydan, dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamenin değerlendirilmek üzere 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği belirtildi. Erkal,1576 “Paylaşımlarımda hakaret yoktur. Hiçbir zaman olmadı. İddianame kabul edilirse mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyetin temel değerleri olmak üzere, doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.1577
● Yazar Yavuz Ekinci, Twitter’dan sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açıldığını
duyurdu. Ekinci, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 ile 2014 yılları arasında sosyal medyada paylaşım
yaptığım Diyarbakır Nevroz’u, Kobani’ye destek görseli ve yazarlarla birlikte yaptığımız Kobani’ye destek
açıklamasını suç sayarak hakkımda iddianame düzenledi” dedi.1578 Ekinci, savcılığın hazırladığı iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiğini açıklayarak ilk duruşmanın 9 Eylül saat 10.00’da İstanbul 34. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını1579 kaydetti.1580
● Elazığ Karakoçan Çiftlik Park’ta, HDP etkinliği yapılması ardından işletmeye 30 gün mühür vuruldu. Kararda, gerekçe olarak “Oramar” türküsü gösterilerek, “işyerinde terör örgütü propagandası yapmak/yaptırmak için yer ve imkan sağlamak” denildi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan
ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 4 Ağustos’ta parkta, “HDP’liyiz her yerdeyiz” kampanyası için
buluşma gerçekleştirmişti.1581
1 Eylül 2021
● TRT’nin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya maçından sonra İzmir Marşı ile
zafer sevinci yaşadığı anları sansürlediği iddia edildi. TRT yönetimi, İzmir Marşı’na sansür uygulanmasına
ilişkin iddiaları reddetti. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zahit Sobacı, karşılaşma
Bulgaristan’da gerçekleştiği için resmi yayıncı olmadıklarını aktararak, “Bulgaristan’daki yayın kuruluşundan verilen görüntülerin TRT’de herhangi bir kesintiye uğramadan aktarıldığı kaydedildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir. TRT hakkında dünden beri ileri sürülen İzmir Marşı’nın yayınlanmadığına dair haksız ithamlara cevabımızdır. Vicdanlı ve
adaletli her akıl bu metinde gerçeği görecektir. Dilerim bu kez gerçek de yalan kadar hatta daha fazla değer
görür” dedi. 1582,1583
2 Eylül 2021
● Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ)1584 bünyesindeki yurtta kalacak öğrencilerden
“toplu veya bireysel olarak anarşik olaylara katılmadıklarına dair emniyet makamlarından alınacak belge”
talep edilmeye başlandığı belirtildi.1585
4 Eylül 2021
1573
1574

https://www.indyturk.com/node/402826/haber/savc%C4%B1l%C4%B1ktan-o%C4%9Fuzhan-u%C4%9Fura-soru%C5%9Fturma
https://susma24.com/star-tvnin-hukumet-kadin-2-filmine-sansur-uyguladigi-iddia-edildi/

1575https://twitter.com/etkilihaber/status/1429526730738384903?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-

bed%7Ctwterm%5E1429528474696491014%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fstar-tvnin-hukumet-kadin-2-filminesansur-uyguladigi-iddia-edildi%2F
1576 https://twitter.com/DOSTLARTIYATRO/status/1430070490102632451
1577 https://www.indyturk.com/node/403011/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1na-hakaret-iddias%C4%B1yla-hapsi-istenen-genco-erkaldana%C3%A7%C4%B1klama-bana-bu-f%C4%B1rsat%C4%B1
1578 https://twitter.com/yavuzekinci151/status/1430173513378369558
1579 https://twitter.com/yavuzekinci151/status/1430173515139981322
1580 https://bianet.org/bianet/sanat/249259-yazar-yavuz-ekinci-nin-newroz-ve-kobani-paylasimlarina-dava
1581 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpnin-etkinlik-duzenledigi-parka-30-gun-muhur-vuruldu-haber-1532683
1582 https://twitter.com/zahidsobaci/status/1433040940038565895
1583 https://www.birgun.net/haber/trt-den-izmir-marsi-aciklamasi-sansur-soz-konusu-degil-357242
1584 https://mobile.twitter.com/politikbaykus/status/1433432879883644938
1585 https://sendika.org/2021/09/msgsu-yurdunda-kalmak-icin-gerekli-evraklar-anarsik-olaylara-katilmadigina-dair-emniyet-belgesi-630285/
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● TRT’nin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üçüncülük maçında sporcular lehine tezahüratlar
yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ekranlara getirmediği iddia edildi. Seyirciler arasında Akşener’in de olduğu ancak TRT’nin salonda bulunan seyircileri sık sık gösterirken, Akşener’i es geçtiği ileri
sürüldü.1586
5 Eylül 2021
● İstanbul’da 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine İçişleri Bakanlığı’nca yasaklama getirilmesini
protesto etmek üzere yapılacak basın açıklaması eyleminde 47 kişi gözaltına alındı. Polis, eylem sırasında
HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun etrafını sararak set oluşturdu. Piroğlu, ablukaya alındığı anları
görüntülü paylaşarak, “İktidarın acizliği. Bir vekil onlarca polis”1587 tepkisini gösterdi.1588
7 Eylül 2021
● İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şikayeti üzerine açılan davada,
modacı Barbaros Şansal hakkında 2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama” suçlamasıyla üç ay 22 gün hapis cezasına karar verdi.1589
8 Eylül 2021
● Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, İngiliz yazar Alice Oseman’ın Kalp Çarpıntısı kitabı “çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu” gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edildi.1590 Kurul kararında,
“Kurulumuzca ‘Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2’ isimli kitabın re ’sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan
bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik dördüncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.1591 Geçtiğimiz ay içerisinde Turkuvaz Medya
Grubu’na bağlı kitapevi zincirinde söz konusu kitabın satıştan kaldırılması gündemdeydi.
9 Eylül 2021
● İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26 Haziran’daki
LGBTİQ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan sekiz kişi hakkında hapis cezaları talep ettiği iddianameyi
kabul etti. İddianamede, sekiz eylemci hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak,
ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlamalarından altışar aydan üçer yıla kadar hapis talep edildi.
İddianamede, Beyoğlu, Sıraselviler Caddesi’nde “Asla yalnız yürümeyeceksin. LGBT+ Meclisleri” yazılı
pankart taşıdıkları ve “Susma haykır eşcinseller vardır. Buraya değil katillere barikat” sloganlar atıldığı ve
bunun kaymakamlık yasaklama kararına rağmen yapıldığı anlatıldı.1592 Dava, 2 Kasım’da görülecek. LGBTİQ+ Meclisleri’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Savcı ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ sloganlarımızı ve
Beyoğlu Kaymakamlığı’nın hukuksuz yürüyüş yasağını bahane etmiş. Göz korkutmak için açtığınız davalar
hiçbirimizi yıldıramaz. Anayasal hakkımızı kullandık, yine kullanacağız. Heteronormatif düzenin keyfi yasaklarına uymuyoruz. LGBTİQ+’ları meydanlardan, işten, evden ve hayattan uzaklaştıramazsınız” denildi.1593
13 Eylül 2021
● Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi, tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, İstanbul Kartal mitingi
ardından bir kafede otururken saldırıya uğradı. Aydın, “Adaletin olmadığı yerde meydan, çetelere, mafya
bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal’da
yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar” dedi.1594 TKP’nin açıklamasında, “Miting günü Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan
kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz”1595 denildi.1596

https://www.krttv.com.tr/gundem/trt-den-aksener-e-sansur-h92150.html
https://twitter.com/musaproglu/status/1434522716053381121
https://www.birgun.net/haber/istanbul-da-1-eylul-aciklamasina-polis-mudahalesi-ve-abluka-47-gozalti-357663
1589 https://www.ntv.com.tr/turkiye/barbaros-sansala-3-ay-22-gun-hapis-cezasi,Jl0vvIWEtUCdF77Sx_tLfg
1590 https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/09/20210908-4-2.pdf
1591 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kalp-carpintisi-kitabi-mustehcen-ilan-edildi-1867052
1592 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/onur-yuruyusune-katilan-8-kisi-icin-hapis-istemi-6639531/
1593 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/onur-yuruyusune-katilan-8-kisiye-dava-1867235
1594 https://twitter.com/orhanaydin6/status/1437388302211035136?
1595 https://twitter.com/tkpninsesi/status/1437382273209409540?ref_src=twsrc%5Etfw
1596 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tiyatro-oyuncusu-orhan-aydina-saldiri-1868477
1586
1587
1588
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14 Eylül 2021
● İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkındaki “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ilgili yakalama kararının yeniden düzenlenmesine karar verdi.1597 Dava
25 Ocak 2022’ye ertelendi.1598
15 Eylül 2021
● Şişli Belediyesi’nin Kod-29 ile işine son verdiği işçilerce işe geri dönme talebiyle 657 gündür
yürütülen süreçte Ankara’daki eylemde dokuz kişi gözaltına alındı. Polis müdahalesinde Salih Bitnel’in
gözlerinden kan aktığı ve beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.1599
● Adana Adliyesi önünde gözaltındaki üç arkadaşları için nöbet eylemindeki Furkan Vakfı gönüllülerine biber gazıyla müdahale edildi. Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul da doğrudan hedef alındığı
iddia edildi.1600
17 Eylül 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’ne bağlı
kültür ve sanat eğitmeni Seda Binbaşgil’in 16 yıldır verdiği caz derslerini kaldırdı.1601 Binbaşgil’in derslerinin kaldırılmasını protesto eden akademisyenler, “2 Ocak’tan beri, Boğaziçi Üniversitesi’ni itibarlı ve cazip kılan tüm değerlerine saldıran bir yönetimin parçası olan ve akademisyenlerin yüzde 95’inin ret oyu
verdiği kayyum rektör Naci İnci tarafından kültür ve sanat derslerine yönelen bu sistematik kıyımı kabul
etmiyoruz. Üniversite’nin çok yönlü, yaratıcılığa ve disiplinler arası etkileşime önem veren eğitim anlayışını
tehdit eden bu tek tipleştirici tutumdan vazgeçilmesini, hocalarımız Can Candan, Feyzi Erçin ve Seda Binbaşgil’in derslerine dönmesini istiyoruz” tepkisini gösterdi.1602
18 Eylül 2021
● Teori ve Politika dergisi genel yayın yönetmeni Metin Kayaoğlu, derginin 82’nci sayısının “İbrahim Kaypakkaya aslında liberalin teki miydi?” yazısı gerekçesiyle toplatılma kararı çıkarıldığını duyurdu.1603
● Adana Valiliği1604, Dikili Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Seyhan Belediyesi Yaşar
Kemal Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği konseri yasakladığını duyurdu. Kaldırım Müzik Topluluğu ve
Grup Munzur’un sahne alacağı konserin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hattına ihbar gelmesi gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, “Gelen ihbarlarda, adı geçen konsere ‘örgütçülerin geleceği ve Adana’ya ortalığı karıştırmaya gelecekleri’ şeklinde bildirimlerin bulunması üzerine etkinliğe katılacak gruplarca etkinliğin amacından saptırılarak örgüt propagandasına dönüşme ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.1605
19 Eylül 2021
● Mardin Valiliği, 19 Eylül’den 3 Ekim’e kadar her türlü gösteri ve etkinlik yürüyüşlerinin, Korona
virüsünden dolayı kamu sağlığı açısından risk bulunması ve terör örgütü propagandası nedeniyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 20 Eylül 1992 tarihinde Diyarbakır’ın Seyrantepe mahallesinde uğradığı silahlı
saldırı sonucu öldürülen İleri Yurt muhabiri Musa Anter’in anma etkinliği ve 29 Eylül 1994 tarihinde
DHKP/C terör örgütünce şehit edilen Adalet Eski Bakanı Mehmet Topaç’ın ölüm yıldönümünde basın açıklaması, yürüyüş vb. yapılması ihtimali gerekçe gösterildi.1606
20 Eylül 2021
● Yazar Musa Anter’in 29’uncu ölüm yıldönümü anmasında, 27 yıl önce öldürülen gazeteci Ferhat
Tepe’nin fotoğrafının taşınmasına polis izin vermedi.1607 MA’nın haberine göre, “Tepe’nin yasaklı olmasını”
gerekçe göstererek fotoğrafına izin verilmediği öne sürüldü. Gazetecilerce “Neden yasaklı?” sorusuna
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/15/ferhat-tunc-hakkinda-yakalama-karari-2
https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-ferhat-tunc-hakkinda-yeni-bir-yakalama-karari-cikarilmasina-karar-verdi/
https://t24.com.tr/video/sisli-belediyesi-nde-isten-cikarilan-iscilerin-ankara-yuruyusune-polis-engeli,41969
1600 https://kronos34.news/tr/polis-furkan-vakfi-gonullerine-polis-mudahale-etti-ohhh-jop-cek-vur/
1601 https://www.evrensel.net/haber/442942/kayyum-rektor-naci-inci-bir-akademisyenin-daha-derslerini-kapatti
1602 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicinin-atanmis-rektoru-seda-binbasgilin-16-yildir-verdigi-caz-derslerini-kaldirdi-haber-1535415
1603 https://artigercek.com/haberler/teori-ve-politika-dergisine-kaypakkaya-yi-ovme-gerekcesiyle-toplatilma-karari
1604 http://adana.gov.tr/mu69
1605 https://www.gazeteduvar.com.tr/ihbar-var-gerekcesiyle-konsere-yasaklama-haber-1535480
1606 http://www.mardin.gov.tr/19092021-yasaklama-karari
1607 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/musa-anter-anmasinda-ferhat-tepe-fotografina-polis-engeli-h67137.html
1597
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karşılık polis ekiplerince “Sen bu işleri bizden iyi biliyorsun, talimat bu yönde, sorma” yanıtı verildiği öne
sürüldü.1608
22 Eylül 2021
● İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Eskişehir’de yurt ve ev kiralarındaki pahalılığa tepki göstermek için parklarda nöbet eyleminde üniversite öğrencilerine polis müdahale etti. İstanbul’da yağışlı havada
çadır kurmak isteyen Kadıköy’deki üniversitelilere izin verilmedi. Eskişehir Valiliği’nin ise Covid-19 gerekçesiyle eylemleri yasakladı1609 ve altı öğrenci gözaltına alındı.1610 İzmir ve Kocaeli’nde ise eylem yapmak
isteyen öğrencilere müdahale edildi. Barınamıyoruz Hareketi ise, “Bize yatacağımız bankları bile çok görüyorlar! #Barınamayanlar ve çevresini saran gözaltı araçları, polisler... Arkadaşlarımız hala polislerin takibindeler. Gidecek yerimiz yok. Nereye kadar peşimizden geleceksiniz” paylaşımında bulundu.1611 Hareket,
Ankara’da da polis baskısı yapıldığını duyurdu.1612
23 Eylül 2021
● Tekirdağ Çorlu’da çalıştıkları gıda fabrikasında toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlandığı için grev yürüten işçilerin Vali Aziz Yıldırım ile görüşmek üzere valilik binası önüne
gelmesi sonrasında polisin sendika temsilcilerinden yalnızca iki kişinin vali ile görüşebileceğini belirtmesi
önerisine karşı çıkan işçilerin burada yapmak istediği oturma eylemine müdahalede bulunuldu. 58 işçi gözaltına alındı. Aralarında Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu’nun da bulunduğu 58
kişiyi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürüldü.1613
26 Eylül 2021
● CNN Türk, AKP’li Tevfik Göksu’nun İBB yönetimiyle ilgili İETT otobüslerine dair algı operasyonu yapıldığı iddialarına1614 cevap vermek isteyen İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın canlı yayına bağlanmasına izin vermedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk’ün İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan’ın
bağlantı talebini reddettiğini söyledi. Ongun “CNN Türk’te İstanbul’un muhalefet partisinin yalan beyanlarına karşı Ulaşım Daire Başkanımızın yayına telefonla bağlantı talebi kabul edilmemiştir. Kamuoyunun
bilgisine”1615 paylaşımını yaptı.1616
28 Eylül 2021
● İstanbul Kadıköy Moda Parkı’nda fahiş yurt ücreti ve kiraları protesto eyleminde 50 öğrenci ve
İzmir’de ise 30’dan fazla üniversiteli öğrenci gözaltına alındı. İzmir’de gözaltındaki öğrenciler, “Gözaltında
işkence var” diyerek yere yatırıldıkları ve şiddet uygulayarak ters kelepçeye maruz bırakıldıkları görüntüleri
paylaştı.1617
● Hakkari Valiliği, 29 Eylül’den 13 Ekim’e kadar her türlü gösteri ve etkinlik yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.1618
● Tunceli Valiliği, 29 Eylül’den 13 Ekim’e kadar her türlü gösteri ve etkinlik yürüyüşlerinin yasaklandığını1619 duyurdu.1620
● Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcı Fazıl Önder Sönmez, 2013’ten beri yarı zamanlı eğitimen
Özcan Vardar’ın “Film Dilinin Grameri: Film Kurgusu” dersini okutması onaylamadı. Sönmez imzalı kararda, dersin kapatılma gerekçesi olarak Vardar’ın ders verdiği alanda formel eğitim almamış olması gösterildi. Aynı gerekçeyle aynı bölümde Feyzi Erçin ve Seda Binbaşgil’in verdiği dersler de kapatılmıştı. Vardar’ın dersinin onaylanmamasının ardından bir açıklama yapan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Aslı Tekinay, “Feyzi Erçin ile başlayan, Can Candan, Seda Binbaşgil ve Özcan Vardar ile devam

https://susma24.com/musa-anter-anmasinda-ferhat-tepe-fotografina-polis-engeli/
http://www.eskisehir.gov.tr/covid-19-salgini-kapsaminda-il-umumi-hifzissihha-kurulu-tarafindan-alinan-ek-tedbirler
https://medyascope.tv/2021/09/24/barinamiyoruz-eylemleri-devam-ediyor-eskisehirde-dun-alti-ogrenci-gozaltina-alindi/
1611 https://twitter.com/barinamayanlar/status/1440771286020489223?
1612 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/barinma-eylemi-yapan-ogrencilere-dort-ilde-polis-mudahalesi-1871107
1613 https://www.cerkezkoyhaber.com.tr/haber/68987/valilik-onunde-eylem-yapan-gruba-polis-mudahalesi.html
1614 https://www.krttv.com.tr/gundem/cnn-turk-ten-ibb-ye-sansur-yayina-baglamadilar-h94723.html
1615 https://twitter.com/mrt_ongun/status/1441836733268733957
1616 https://www.milligazete.com.tr/haber/7838424/cnn-turkten-ibbye-sansur
1617 https://www.milligazete.com.tr/haber/7845670/yurtsuzlar-nobetine-polis-mudahalesi-80-ogrenci-gozaltina-alindi
1618 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-29092021
1619 https://www.evrensel.net/haber/443804/dersimde-15-gun-her-turlu-eylem-ve-etkinlik-icin-izin-sarti
1620 http://www.tunceli.gov.tr/kurumlar/tunceli.gov.tr/Duyurular/2021/Eylul/Basina-ve-Kamuoyuna-_1_.pdf
1608
1609
1610
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eden Kültür ve Sanat Programı’nı baltalama süreci maalesef üniversitemizin şu anki idare tarzı ile uyum
içindedir” dedi.1621
● Hatay Defne Kaymakamlığı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi’nin organize ettiği Barış
ve Dayanışma Konseri’ni, salgın gerekçesiyle yasakladı.1622 İHD Hatay Şubesi, Antakya Parkı’nda yaptığı
basın açıklamasıyla yasak kararını protesto etti. İHD Hatay Şubesi Eş Başkanı Servet Üstün Akbaba, yasaklama kararını “hukuksuzluk” olarak tanımlayarak, “İptalin içeriği tamamıyla meşru gerekçeleri, insan
hakları ve eşitlik ilkesine uygunsuzdur. Bu kararın bölgesel yasaklamanın ve genel politikalarının sonucu
olduğunu düşünüyoruz. Konserin iptali kararını komik buluyor ve kınıyoruz” dedi.1623
30 Eylül 2021
● CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen katıldığı bir televizyon programında “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” gerekçesiyle 100.000 lira tazminat cezasına mahkum edildi.1624 Pekşen, “Hangi cümlem hakaret sayılmış diye sordum. Hakim Erdoğan’ın avukatına sordu. ‘Tek adam’ demişim. Adaletin hali
budur” paylaşımında bulundu. Pekşen’in daha önce de katıldığı bir televizyon programında da “Darbeyi
AKP’nin kendisi yaptı” dediği gerekçesiyle AKP tüzel kişiliğine 100.000 lira manevi tazminat ödemesine
karar verilmişti.1625
● Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını
yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında çocuklarıyla ilgili dava kararını protesto ettikleri açıklamada “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.1626 Gülsüm
Elvan, “Bizim asıl katilimizin dönemin başbakanı şu dönemde cumhurbaşkanı olan kişidir. Biz bundan biliyoruz çünkü kendisi demiştir ki “emri ben verdim, benim polisim destan yazdı” demiştir. Ben mahkeme
salonunda haykırdım, yine burada da söylüyorum. Hiç korkum yok. Yedi buçuk yıl oldu aşağı yukarı, yedi
buçuk yıldır ben yaşayan bir ölüyüm ve benim gibi insanlar yaşayan ölü olmasın diye ben bu haykırışları
yapmaya devam edeceğim. İsterlerse beni burada assınlar hiç umurumda bile değil ama şu gerçeği kimse
inkâr edemez: Benim çocuğumun katili dönemin başbakanı şimdi cumhurbaşkanı olan kişidir, söyleyeceklerim bu kadar” dedi.1627
● Samsun Vezirköprü’de arazileri elinden alınmak istenen köylülerin çocuklarıyla katıldığı eyleme
biber gazıyla müdahale edildi ve sekiz köylü gözaltına alındı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama talebi üzerine sekiz kişiden ikisi tutuklandı ve diğer altı kişi ise serbest bırakıldı.1628
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof.
Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve
gazeteci-yazar Ahmet Nesin’in Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek 1 Şubat 2022’ye erteledi. Erol Önderoğlu savunmasında, “Erdoğan’ın Ekim 2020’deki konuşmasından bir hafta sonra beraat kararlarımız bozuldu. Yaptığımız bir gazete ile dayanışma olduğu için buradan beraat etmek isteriz fakat Türkiye’nin yargı
bağımsızlığı ile ilgili meselesi dikkate alındığı zaman, bir ceza dosyasına bir cumhurbaşkanının müdahale
edebileceği düşüncesi varken bunu bugün için dilemek kolay bir şey değil” dedi.1629
1 Ekim 2021
● Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu, Çankırı Devlet Hastanesi’nde hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle valilik kararıyla ihraç edildi.1630 Koyuncu, Çankırı
Valiliği tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne gönderilen belgeyi paylaşarak, “Daha garibi soyadımı bile
bilmeyen, üç yıl önce ayrıldığım eski eşimin soyadını kullanan, yazıyı bile iki yıl önceki çalıştığım kurumuma yollayan, beyaz kod dosyanız var diye söylenerek yeni kurumumun adresini öğrenmeye çalışan bir
kurul tarafından ihraç edildim” dedi.1631 Koyuncu, KHK’nın geçici 35. maddesindeki “terör örgütleriyle
https://bianet.org/1/2/250999-bogazici-nde-ozcan-vardar-in-dersi-de-kapatildi
https://susma24.com/baris-ve-dayanisma-konserine-kaymakamlik-yasagi/
http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/147598?page=1&key=48c9a9c9d8a657a5d05ce03a32914728
1624 https://www.krttv.com.tr/gundem/chpli-haluk-peksene-erdogan-a-tek-adam-dedigi-icin-h95254.html
1625 https://www.krttv.com.tr/gundem/chpli-haluk-peksene-erdogan-a-tek-adam-dedigi-icin-h95254.html
1626 https://www.gazeteduvar.com.tr/gulsum-elvan-ve-sami-elvana-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-acildi-haber-1536822
1627 https://medyascope.tv/2021/09/30/gulsum-elvan-ve-sami-elvana-cumhurbaskanina-hakaret-davasi/
1628 https://www.krttv.com.tr/gundem/akp-li-belediyeyi-protesto-eden-koyluler-tutuklandi-h95333.html
1629 https://medyascope.tv/2021/09/30/ozgur-gundem-davasi-sebnem-korur-fincanci-ve-erol-onderoglu-hakim-karsisindaydi-mucadeleyi-surdurecegiz/
1630 https://ankahaber.net/haber/detay/ato_yonetim_kurulu_uyesi_benan_koyuncu_memurluktan_ihrac_edildi_56209
1631 https://twitter.com/BenanKoyuncu/status/1443806900706062356?t=UTywfKP9jgjgPAOQfeaAWg&s=08
1621
1622
1623
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irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar, çalıştıkları kurumun bağlı olduğu bakanın onayı
ile kamu görevinden çıkartılabilir” kapsamında işten çıkartıldı.1632
2 Ekim 2021
● “Sağlıklı Eğitim İstiyoruz” sloganıyla Ankara’ya gelen öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı
önünde taleplerini dile getirmek için düzenledikleri eyleme polis müdahale etti. Eğitim İş Genel Başkanı
Kadem Özbay’a yönelik polis memurlarınca “terbiyesizlik”, “sende başkan sıfatı yok” sözleri üzerine tartışma yaşandı.1633 O sırada eğitim emekçileri, “Mustafa Kemal’in öğretmenleriyiz” sloganı atarak, Özbay’a
destek oldu.1634
● Muş Valiliği,1635 “milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin
planlarının bertaraf edilmesi” amacıyla 2 -17 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.1636
4 Ekim 2021
● İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Onur Cingil’e “kamu görevlisine görevinden
dolayı hakaret” gerekçesiyle hakkında dava açtı. Cingil, haberi Twitter’da “Bir gün herkes bu iklimde yargılanacak, hatta belki de tutuklanacak derdim hep… Şimdi yargılanma vakti bana geldi” duyurdu.1637 Cingil,
Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirdikleri gerekçesiyle haklarında dava
açılan ve bir süre tutuklu kalan Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluğa itiraz incelemesindeki usulsüzlüğü eleştirmişti. Cingil, 4 Mayıs 2020’de attığı tweetlerinde, “Gazeteci Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış’lar şu an haberleri olmadan tutuklular! Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin
kendisinin huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne yapmışlar? Ne bize ne müvekkillere haber vermişler.
Barodan CMK avukatı istemişler.1638 Oldu bitti! ‘Avukatı ya da kişinin kendisi huzurunda’ tutukluluk incelemesi AKP icadı bir zorbalık. Bu yapılan ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir adilik. Kamuoyunun
‘vicdanına’ sunulur”1639 demişti.1640
● Mardin Valiliği,1641 korona virüs salgını gerekçesiyle tüm etkinlikleri 15 gün süre ile yasakladığını
duyurdu.1642
5 Ekim 2021
● Gazeteci yazar Özlem Özdemir, Atatürk’ün kızı Prof. Dr. Afet İnan’ın hayat hikayesinin anlatıldığı Afet kitabının Instagram tarafından reklama uygun bulunmadığını duyurdu.1643 Tanıtım reddi gerekçesinde, “Reklam yayınlanamıyor: Sosyal meselelerle, seçimlerle ilgili veya siyasi reklamlar Instagram’da
hesabınız için desteklenmiyor” ifadesi yer aldı.1644
6 Ekim 2021
● Kocaeli Anadolu Lisesi’nde, sınıfta çay dağıtan öğrenciler hakkında “Cumhurbaşkanı’nı alaylı bir
tavırla taklit ettikleri” gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu. Okulda sınıf başkanı seçilen öğrencilerce sınıf
arkadaşlarına çay dağıtılan görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.1645 Okul müdürü Sabit Mehmet Limon,
“Evet böyle bir şey yaşandı biz öğrencilerimizi uyardık, velilerimizi bilgilendirdik. Bu konuda herhangi bir
yazı yazarsanız havada kalır. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yönetmelik dolayısıyla çocuklara
böyle bir uyarı yapıldı. Çocukların hatalı durumları olduğu takdirde bunu velilere bildirmek zorundayız”
dedi. Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin açıklamasında ise, “Öğrencilerimizin suçlu muamelesi görmelerini kabul etmiyoruz. Bu hayret verici olayda, işgüzarlık yapanlar tarafından mağdur edilen öğrencilerimizin ve
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ato-yonetim-kurulu-uyesi-benan-koyuncu-khk-ile-ihrac-edildi-1873398
https://t24.com.tr/video/taleplerini-bakanliga-iletmek-isteyen-ogretmenlere-polis-izin-vermedi,42379
https://tele1.com.tr/ankarada-ogretmenlere-polis-mudahalesi-480319/
1635 http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi-01102021
1636 http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi-01102021
1637 https://twitter.com/onurcingil/status/1444996711731105796?
1638 https://twitter.com/onurcingil/status/1257325107137196032
1639 https://twitter.com/onurcingil/status/1257325109083115521?
1640 https://www.a3haber.com/2021/10/04/mahkemenin-usulsuzlugunu-elestiren-avukata-hakaret-davasi-acildi/
1641 http://www.mardin.gov.tr/04102021-yasaklama-karari
1642 https://haber.sol.org.tr/haber/mardin-valiliginden-15-gun-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-315101
1643 https://twitter.com/ozlemozdemir/status/1445335006373728262/photo/3
1644https://tele1.com.tr/instagram-medeni-kanunun-yil-donumu-icin-onerilen-afet-kitabinin-reklamini-kabul-etmedi-482169/
1645 https://www.evrensel.net/haber/444504/cay-dagitan-liselilere-cumhurbaskaniyla-alay-etmek-suclamasi
1632
1633
1634
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velilerimizin yanındayız. Söz konusu olayda okul idaresinin jet hızıyla disiplin süreci işlettiği görülmektedir. Okul idarelerinin görevi sınıflarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ hafiyeliği yapmak değildir. Tam aksine,
okul idareleri, öğrencilerimizin sağlıklı ve nitelikli eğitim alarak fikri hür ve vicdanı hür nesiller olarak
yetişmelerinin koşullarını sağlamak için çaba göstermelidirler” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de selden etkilenen bölgelere ziyareti esnasında yurttaşlara çay dağıtmıştı.1646
● Ferit Şenyaşar hakkında annesi Emine Şenyaşar ile Şanlıurfa - Suruç’ta 14 Haziran 2018’de AKP
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarınca yapıldığı belirtilen saldırı nedeniyle adliye
önünde başlattıkları Adalet Nöbeti’nde, AKP’li milletvekillerine “Saraydan korkuyorlar” dediği için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şenyaşar, “İktidar partisi milletvekilleri, saraydan korkuyor’ cümlesi hakaret olarak alınmış. Burada bir hakaret var mı, yok mu bütün kamuoyunun
nezdinde sunuyorum. Bu politika bizi buradan, adliye önünden kaldırma amaçlıdır. Bizde kararlıyız. Adalet
sağlanana kadar adliye önünden ayrılmayacağız ve burada kalacağız. Ya bizi öldürsünler ya da adaleti sağlasınlar” dedi.1647
● Boğaziçi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracı üzerine de çıkıldığı gerekçesiyle
rektörlük önünde protesto eylemindeki 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan üçü
emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılıkça ise dördü serbest bırakılırken, üçü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe üç şüpheliden ikisi tutuklandı ve birisi
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1648
7 Ekim 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’nde önünde 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz
ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, sekizi Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır”1649 denildi.1650
8 Ekim 2021
● Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer hakkında “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.1651 İddianamede, suçlamalara ilişkin gösterilen deliller arasında Özer’in 2012 ve
2015 yılları arasında yaptığı Facebook paylaşımları ile Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından 12 Eylül
1980 darbesi ve sonrasında yaşanan hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşmak için yılda bir kez açılan Utanç
Müzesi’nin fotoğraflarını paylaştığı paylaşımı yer almıştı.1652
● Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürt PEN üyesi, şair ve yazar Meral Şimşek hakkında “terör
örgütü üyeliği” suçlamasından beraatına1653 ancak “terör örgütü propagandası” suçlamasından ise bir yıl üç
ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.1654
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu
16 kişinin yargılandığı “Gezi Davası” ile Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için Çarşı taraftar grubu üyesi
35 kişinin yargılandığı “Çarşı Davası” ile birleştirildiği davada, oy çokluğu ile Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.1655 Karara üye hakim Kürşad Bektaş muhalefet etti ve Kavala’nın adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Dava 26 Kasım’a ertelendi.1656
10 Ekim 2021
● Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için
düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyenlere yönelik polis müdahalesinde 22 kişiyi gözaltına alındı.1657
https://www.birgun.net/haber/cay-dagitan-liselilere-uyari-tutanagi-cumhurbaskanini-alayli-tavirla-taklit-ettiniz-361169
https://t24.com.tr/haber/ferit-senyasar-a-cumhurbaskani-na-hakaret-iddiasiyla-sorusturma,983629
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazici-tutuklamalari-icin-yapilan-eyleme-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-41912324
1649 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-96
1650 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazici-tutuklamalari-icin-yapilan-eyleme-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-41912324
1651 https://www.gazeteduvar.com.tr/fotograf-sanatcisi-mehmet-ozere-hapis-cezasi-haber-1537863
1652 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-fotograf-sanatcisi-mehmet-ozere-1-yil-3-ay-ceza-verdi/
1653 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-meral-simseke-1-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi/
1654 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1446466763235921969
1655 https://www.indyturk.com/node/421611/haber/%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1-davas%C4%B1-ile-birle%C5%9Ftirilen-gezi-davas%C4%B1nda-osman-kavalan%C4%B1n-tutukluluk-halinin
1656 https://www.mlsaturkey.com/tr/birlestirilen-carsi-gezi-davasinda-osman-kavalanin-tutukluluguna-devam-karari-verildi/
1657 https://t24.com.tr/video/10-ekim-ankara-katliami-anmasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-var,42533
1646
1647
1648
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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Polis herkese saldırdı. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile
temas kurduk. İçlerinde gazeteciler de var. Altmışa yakın kişi gözaltına alınmış. GBT sorgulamasından
sonra serbest bırakılacaklarmış” dedi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ise, “Terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen sivil toplum kuruluşları temsilcilerin güvenli şekilde tören alanına alınmıştır. Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından
görevlilerimize fiili mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunanlardan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında
yasal işlem başlatılmıştır” açıklaması yaptı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin saldırının altıncı yıldönümü dolayısıyla Ankara Garı önüne yerleştirdiği “Matem Ağaçları”nın1658 da Ankara Valiliği tarafından
gece saatlerinde kaldırıldığı açıklandı.1659
11 Ekim 2021
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Dr. Mehmet Selim Ölçer hakkında Sarmaşık Yoksullukla
Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezası verdi. Avukat Zülal Erdoğan, 2006’da Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve meslek kuruluşlarınca kurularak, yoksullukla
mücadele amaçlı dernek çalışmalarının şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü savundu.1660
13 Ekim 2021
● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in, “Cumhurbaşkanı’na fiile saldırı” suçlamalarıyla yargılanmasında görevsizlik kararı verdi. Dava bitiminde aralarında
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve
Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba adliye önünde açıklama yapacakları sırada polis müdahale etti.
CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı.1661 Gökçen, CHP’nin bastırdığı “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi
Ayağı” kitapçığı sebebiyle yargılanıyor.1662
18 Ekim 2021
● İstanbul Avcılar Kadın Platformu’nun, 12 Ekim’de öldürülen Esra Yıldız için yapacağı yürüyüş
polis tarafından barikat konularak engellendi. Avcılar Kadın Platformu Sözcüsü Gamze Yıldırım, “Kadın
katillerine barikat kurmayanlar bize barikat kuruyor. Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.1663
19 Ekim 2021
● İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) özel güvenlik birimleri, barınma hakları için sabahlayarak
eylem yapan İTÜ Dayanışması öğrencilerine fiziki saldırıda bulundu.1664
● Dizi ve film yayın platformu Gain’de yayınlanan “Hamlet” dizisinin afişine sansür uygulandığı
iddia edildi.1665 Dijital platformdaki afişte kadın başrol oyuncusu yarı çıplak iken, sokaklara asılan afişte
oyuncunun üzerinin örtü ile kapatıldığı görüldü.1666 Söz konusu sansürün kim tarafından uygulandığının
bilinmediği belirtildi.1667
20 Ekim 2021
● 3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Zazaca dilindeki filmlere yer verilmeyerek sansür
yapıldığı iddia edildi. Zazaca (Zazaki) filmleri yapan yönetmen Ahmet Hakan Vergi, “Toplumun yüzde
90’nın Zazaki konuştuğu bir şehirde düzenlenen film festivalinde jürinin Farsçayı görüp Zazakiyi görmemesi akıllarda soru işareti bırakıyor” dedi.1668 Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Yönetim Kurulu

https://twitter.com/TMMOB1954/status/1446849686384566273?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.dw.com/tr/ankara-gar-katliam%C4%B1-anmas%C4%B1nda-polis-m%C3%BCdahalesi/a-59460596
https://www.gazeteduvar.com.tr/sarmasik-dernegi-uyesi-dr-selim-olcere-2-yil-1-ay-hapis-haber-1538146
1661 https://tr.sputniknews.com/20211013/ankarada-chpli-vekillere-mudahale-1049779215.html
1662 https://t24.com.tr/haber/feto-nun-siyasi-ayagi-kitapciginin-ikinci-davasi-yarin-chp-li-gokce-gokcen-cumhurbaskanina-iftira-yoluyla-fiili-saldiri-suclamasiylayargilanacak,984912
1663 https://www.evrensel.net/haber/445486/katledilen-esra-yildiz-icin-yurumek-isteyen-kadinlar-polis-tarafindan-engellendi
1664 https://www.birgun.net/haber/barinma-haklari-icin-sabahlayan-itu-lulere-ozel-guvenlik-saldirisi-362637
1665 https://www.haberler.com/magazin-hamlet-dizisinin-afisine-sansur-ciplak-poz-veren-14473204-haberi/
1666 https://www.birgun.net/haber/gain-tv-nin-yeni-dizisi-hamlet-in-afisine-sansur-362680
1667 https://www.webtekno.com/hamlet-afisi-sansur-uygulandi-sosyal-medya-tepkiler-h116316.html
1668 https://www.gazeteduvar.com.tr/bingol-uluslararasi-kisa-film-festivalinde-zazakiye-sansur-iddiasi-haber-1538931
1658
1659
1660
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Başkanı Baran Mayda ise, “Böyle bir durum söz konusu değil, biz projelerin hangi dilde hazırlandığına
bakmıyoruz” dedi.1669
21 Ekim 2021
● İstanbul Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında “hakaret” suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.1670 Dava 17 Mart 2022’ye ertelendi.1671
● “Purblebixi” adlı Twitch yayıncısı Bahadır Telci,1672 Twitter’daki “Ya çıktı yine tipine bak hele
meymenet yok suratta pü allah belanı versin senin” paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu. Telci, “İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim.1673
Telci, “Birincisi tweette hakaret yok, iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?” dedi. CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin de, “Twitch fenomeni @Purplebixi ‘ya çıktı yine tipine bak hele meymenet yok suratta pü
allah belanı versin senin’ tweeti attığı için hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı. 1- Tweette
muhatap yok. Erdoğan niye üstüne alınıyor? 2- Meymenetsiz, suratsız lafını duyunca savcıların, avukatlarının aklına Erdoğan mı geliyor?” açıklaması yaptı.1674
22 Ekim 2021
● Atık Kağıt İşçileri isimli Twitter hesabı, Ankara’da beş atık kağıt işçisine polis müdahalesinde
bulunulduğunu öne sürdü. Paylaşımda, “Beklediğimiz oldu, Ankara’da da müdahaleler başladı. Kavaklıdere
Polis Karakolu, beş geri dönüşüm işçisi arkadaşımızı, kağıt topladığı için çevirip, karakola götürdü ve ‘Ankara’da kağıt toplamanın yasak olduğunu’ belirtti. Arkadaşlarımıza yardımcı olabilecek avukat varsa seviniriz”1675 denildi.1676
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden
42’si serbest bırakılırken, üç kişi adliyeye sevk edildi. Bu öğrencilerden biri adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, diğer ikisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Rektörlükten yapılan açıklamada, “Söz
konusu gruba kampüs içinde farklı alanlarda çadır kurma izni verileceği belirtilmesine rağmen aynı grup bir
süre sonra yeni bir çadırı rektörlük binası önünde giriş-çıkışı kapatacak şekilde kurmak istemiştir. Güvenlik
görevlileri toplanan 100 kişilik öğrenci grubuna müdahalede yetersiz kalmış, bu durumda İstanbul Emniyet
Müdürlüğü önlem almak üzere Rektörlük binası önüne gelmiştir” denildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerince yapılan açıklamada ise, “Üniversite öğrencilerimizin kendilerini kayıtsız şartsız güvende hissetmeleri gereken, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam olmalıdır. Böyle bir ortamın özel güvenlik,
sivil polis ve çevik kuvvet tarafından ablukaya alınması kabul edilemez. Eğitim-öğretim kalitesini düşürmeye ve ortak akıl zeminini yıpratmaya yönelik bu müdahaleler, tüm toplumu etkileyen bir kamu zararına
yol açmaktadır. Tüm bu uygulama ve müdahalelere karşı on aydır hiç kesintisiz olarak dile getirdiğimiz
akademik özgürlük, üniversite özerkliği ve şeffaf, demokratik, hesap verebilir yönetim talebimizi ısrarla
yineliyor ve meşruiyeti tartışmalı bir biçimde atanmış rektörlüğün derhal istifasını talep ediyoruz” denildi.1677
● Tunceli Belediyesi’nin1678 “Tenbur Atölyesi” kapsamında sanatçılar ve atölye katılımcılarınca Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen müzik dinletisine polis tarafından müdahalede bulunuldu. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Kendi doğamıza, kültürümüze, tarihimize, dilimize vurgu yapmak
için çalışmalar sürdürüyoruz. Dört beş gündür bu çalışmalar sürmesine rağmen bugün saat 10 ila 11 arasında
bize resmi bir yazı geldi. Yaşam hakkını savunuyoruz, barışı savunuyoruz, özgürlükleri savunuyoruz. Barışta, özgürlükte bu ülkenin bütün doğasında, bütün alanlarında, bütün toplumların kendisini özgür hissetmesini biz de isterdik” dedi.1679
23 Ekim 2021

https://susma24.com/bingol-uluslararasi-kisa-film-festivalinde-sansur-iddiasi/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ferhat-tunc-hakkinda-yakalama-karari-1878560
https://www.mlsaturkey.com/tr/sanatci-ferhat-tunc-hakkinda-yakalama-karari-cikartildi/
1672 https://twitter.com/purplebixi/status/1450774877317865472
1673 https://twitter.com/purplebixi/status/1450775478525120512/photo/1
1674 https://www.haber48.com.tr/ulusal-gundem/purplebixi-cumhurbaskanina-hakaretten-ifadeye-cagrildim-h44981.html
1675 https://twitter.com/atikkagit/status/1451607966520684544
1676 https://www.gercekgundem.com/guncel/308147/atik-kagit-iscilerine-mudahaleler-ankaraya-sicradi-5-isci-gozaltina-alindi
1677 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59021025
1678 https://twitter.com/BldDersim/status/1451568453878485002
1679 https://www.gazeteduvar.com.tr/dersimde-mikail-aslan-ve-cemil-qocgirinin-katilacagi-seyit-riza-meydanindaki-dinleti-engellendi-haber-1539316
1669
1670
1671
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● İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
şikayeti doğrultusunda Tekin Yayınevi ve yazar Hamide Yiğit aleyhine Tekmili Birden IŞİD kitabı1680 nedeniyle 10.000 TL manevi tazminata karar verdi.1681 Toplam onaylanan ve istinafta olan davayla birlikte
faiz ve savunma giderleri dahil edildiğinde Tekin Yayınevi’nin 60.000 TL tazminatı İHH’ye ödeyeceği
açıklandı.1682
25 Ekim 2021
● Tunceli Valiliği, kentte 25 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek her türlü eylem ve
etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını1683 duyurdu.1684
● Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç ile TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek, Ankara’da
önceki gün evine dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Berin Şen için açıklama yapmak
istedikleri için gözaltına alındı. Yaviç ve Çiçek ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaviç, kentte
devam eden etkinlik yasağından dolayı gözaltı işlemi yapıldığını belirterek, “Sırtımda darp izi var. Şikayetçi
oldum” dedi.1685
27 Ekim 2021
● İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto ettikleri için “toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle Boğaziçi üniversitesi
öğrencileri1686 aleyhindeki davayı 10 Ocak 2022’ye erteledi.1687 Mahkeme, 13 sanık hakkında zorla getirilme
kararı çıkarttı.1688
● İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin 14 Boğaziçi
Üniversitesi öğrencisi için uzaklaştırma kararı alınması talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, 12 öğrenci
hakkında bir ay tedbir kararı aldırdı. Karar, cezaevinde bulunan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini de
içerdi.1689 Karar, erkek şiddetine uğrayan kadınları korumayı amaçlayan 6284 kapsamında alındı.1690 Avukat
Burçin Şahan, “Şiddete maruz kalan kadınlar için uygulatamadığımız bu kararı İnci’nin uygulatabilmesi
hukuk sisteminin ne hale geldiğinin göstergesidir” dedi.1691
28 Ekim 2021
● Hatay Valiliği, daha önce kentte 50 kez sergilenen “Karahindiba” tiyatro oyununu “uygun görülmemiştir” diyerek sergilenmesine dört saat kala yasakladı. Oyuncu Sertaç Demir, Vali Yardımcısı’yla yapılan görüşme çerçevesince oyunun “testis” kelimesi nedeniyle “müstehcen ve toplum ahlakına aykırılığı”
gerekçesiyle iptal edildiğinin iletildiğini söyledi. Hatay Valiliği’nden konuya ilişkin basına açıklama yapılmadı. Demir, “Hikayede milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanıyor karakter, bu nedenle dünyanın ve
ülkenin her yerinden tıp fakültesi öğrencileri incelemek için geliyor. Olay bu. Bana verilen yazıda gerekçe
yok. Eğer bana müstehcen olduğu yazıda yer alsaydı suç duyurusunda bulunacaktım ama bu bana sözlü
şekilde ifade edildi. Oyunun neden iptal edildiğini bilmem gerekiyor” dedi.1692
● OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden “Barış
için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için ihraç edilen Nail Dertli’nin başvurusunu reddetti.1693
Karar, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu bildiriyi ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği karar sonrasında verilen ilk ret kararı oldu ve gerekçesi açıklanmadı.1694
2 Kasım 2021

https://ilerihaber.org/icerik/isidin-baglantilarini-yazan-yazara-ihh-bilal-erdogan-ve-berat-albayraktan-dava-77397.html
https://www.birgun.net/haber/tekin-yayinevi-ne-ve-yazarina-tazminat-cezasi-363092
https://www.gazeteduvar.com.tr/tekin-yayinevi-ve-yazar-hamide-yigite-tazminat-cezasi-kiskac-altindayiz-haber-1539411
1683 http://www.tunceli.gov.tr/kurumlar/tunceli.gov.tr/Duyurular/2021/Ekim/Basina-ve-Kamuoyuna-25-Ekim.pdf
1684 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tunceli-valiligi-kentteki-eylem-ve-etkinlikleri-15-gun-sureyle-yasakladi-1879579
1685 https://tele1.com.tr/van-hakkari-tabip-odasi-baskani-ve-tihv-temsilcisi-gozaltina-alindi-493948/
1686 https://ankahaber.net/haber/detay/bogazici_protestolari_nedeniyle_97_kisinin_yargilandigi_dava_10_ocaka_ertelendi_59190
1687 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-davasinda-13-kisi-hakkinda-zorla-getirme-karari-haber-1539843
1688 https://www.dha.com.tr/istanbul/bogazicindeki-eylemlere-iliskin-davada-13-saniga-zorla-getirilme-karari/haber-1856586
1689 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-kendi-korumak-icin-12-ogrenci-hakkinda-koruma-karari-aldirdi483017h.htm
1690 https://www.gercekgundem.com/guncel/308945/kadinlar-icin-verilmeyen-koruma-karari-rektor-naci-inci-icin-verildi
1691 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazicinin-ikinci-kayyumu-naci-inci-12-ogrenci-hakkinda-koruma-karari-aldirdi-1879946
1692 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hatay-valiligi-testis-kelimesi-nedeniyle-tiyatro-oyununu-engelledi-iddiasi-1880430
1693 https://www.birgun.net/haber/ohal-komisyonu-ndan-baris-akademisyenleri-ile-ilgili-ilk-karar-dertli-nin-basvurusu-reddedildi-363695
1694 https://www.diken.com.tr/baris-akademisyenleri-icin-ilk-karar-ohal-komisyonu-basvuruyu-reddetti/
1680
1681
1682
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● Zafer Partisi’nin, Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta “Suriyeli mülteciler ülkelerine geri dönmeli”
kampanyası için imza toplama standı kurmasını polis barikatıyla engellendi ve bu durumu görüntülemek
isteyen basın mensupları fiziki müdahaleyle karşılaştı. Bu sırada Reuters muhabiri yere düştü.1695 Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Suriyelilerin kendi
ülkelerine gönderilmesi amacıyla tüm Türkiye’de başlattığımız imza kampanyası için Güvenpark’ta kuracağımız imza standına polis izin vermedi. Sayın Süleyman Soylu sadece kaldırıma barikat kurabilirsiniz
ama Suriyeliler konusunda halkın fikirlerine asla”1696 paylaşımında bulundu.1697
● Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılanan 96
yaşındaki “cezai ehliyeti yoktur” raporu bulunan Aliye Yabansu hakkında Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “en yakın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi almasına” ilişkin kararı üzerine
Yabansu’nun Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi talimatı verdi. Karara itiraz eden Yabansu’nun avukatı Celil Tanış, müvekkilinin “seyahat edemez raporunun” bulunduğuna dikkat çekerek, “80 kilometre
ötede Diyarbakır var, neden Diyarbakır yerine gerekli sağlık tetkikleri Kayseri’de yapılmak isteniyor. Kendi
ihtiyacını tek başına karşılamaktan aciz yaşlı bir insana sekiz saat yol çektirilmesi işkenceden farksız olacaktır. Hasta yatağında ölümü bekleyen bu yaşlı kadını bilmediği bir şehre göndererek tanımadığı insanların
eline bırakmak kendisini diri diri mezara göndermekten farkı yok” dedi.1698
3 Kasım 2021
● Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şair ve yazar Yılmaz Odabaşı hakkında “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve cezayı ertelemedi.1699 Odabaşı, 2018 yılındaki “Türkiye sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın başka dünyaya ve muhaliflerine ben diktatör değilim, halk iradesiyle
seçildim diyebilmesini sağlamak için seçime gidiyor. Başka bir nedeni olduğunu düşünmüyorum” paylaşımı
sebebiyle suçlu bulundu.1700
● Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, direnisteyiz29.org haber sitesini erişime engelledi.1701
4 Kasım 2021
● Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiası çerçevesince Veyis Ateş’e “10 milyon Euro’yu ne yaptın?” sorusunu sorduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlar, “Sedat Peker,
şu anda iktidar partisinin başkanvekili olan kişinin ailesi ve kişiyle ilgili uyuşturucu kaçakçılığından kaynaklanan ifşaatta bulundu. Halen savcılık bir şey yapmıyor ama bana soruşturma açıldı” dedi.1702
● Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde işten atıldıktan sonra farklı şekilde yeniden işe alındıkları için
hak kaybına uğradıklarını açıklayan 36 işçi hakkında A. Ü. Lojmanları Site Yöneticiliği tarafından disiplin
soruşturması açıldı. Disiplin soruşturması tutanağında, “İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile yapmış olduğunuz görüşmeler neticesinde medyaya yansıyan Atatürk Üniversitesi aleyhine haberler yapılması
ve tarafınızla rektörlük arasında işe iade istemli yargılama devam ederken söz konusu beyanlarda bulunulması iş barışını bozmuştur. Bu sebeple savunmanız istenmektedir” denildi. Cinisli ise “Erzurum Atatürk
Üniversitesi’nde 36 işçiye disiplin soruşturması açıldı, işten atıyorlar. Suçları Erzurum Milletvekili ile, benimle konuşup, dertlerini anlatmak. Soruşturanlar hiç de utanmıyorlar” dedi.1703
5 Kasım 2021
● Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Yüksel Üstün adlı vatandaş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan
hakkında “Tayyip kendisini Müslüman gösteren bir Yahudi’dir” paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
ettiği gerekçesiyle 7.000 TL adli para cezasına karar verdi. Davada Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın,
şikayet dilekçesinde Erdoğan’a yönelik “Yahudi” ifadesi “küçük düşürücü, onur ve saygınlığı zedeleyici”
olarak değerlendirdi.1704

https://odatv4.com/siyaset/suriyeliler-gitsin-diyenlere-polis-mudahalesi-220652
https://twitter.com/umitozdag/status/1455527969301086209
https://odatv4.com/siyaset/suriyeliler-gitsin-diyenlere-polis-mudahalesi-220652
1698 https://t24.com.tr/haber/96-yasindaki-cezai-ehliyeti-olmayan-kadina-erdogan-a-hakaretten-dava,990308
1699 https://www.birgun.net/haber/sair-yilmaz-odabasi-na-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-11-ay-hapis-364444
1700 https://www.mlsaturkey.com/tr/sair-ve-yazar-yilmaz-odabasina-11-ay-20-gun-hapis-cezasi/
1701 https://bolgehaberajansi.com.tr/direnisteyiz-org-sitesine-erisim-engeli/
1702 https://tele1.com.tr/veyis-atesi-soran-fikri-saglara-suleyman-soyluya-hakaret-sorusturmasi-501370/
1703 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/universite-iscilerine-vekil-ile-konustunuz-is-barisini-bozdunuz-sorusturmasi-6749690/
1704 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fana-yahudi-demek-hakaret-say%C4%B1ld%C4%B1/a-59732662
1695
1696
1697
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6 Kasım 2021
● YÖK’ün 40’ıncı kuruluş yıldönümünde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde “Külliye Varsa Üniversite Yok” yazılı pankartla YÖK’ü protesto etmek için yaptığı bir saatlik oturma eylemi
yürüten üç öğrenci gözaltına alındı.1705
● Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi
Hifzullah Kutum sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.1706 Kutum hakkında ayrıca “Şoreşa
Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan - Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan”
paylaşımı ve Mele Mustafa Barzani görseli nedeniyle fakülte dekanlığınca soruşturma başlatılarak, kınama
cezası verildi. Kutum’un uyarı cezasına yaptığı itiraz ise Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından
reddedildi.1707
7 Kasım 2021
● Oyuncu Levent Üzümcü, Kadıköy’de 15 Haziran’da Anayasa’nın 64. Maddesine dikkat çekmek
amacıyla sokakta yaptığı konuşma ve bunu paylaştığı tweet nedeniyle geçen hafta “halkı kin ve nefrete sevk
etmek” gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üzümcü, “Bu tweetim ve konuşmam nedeniyle geçen
hafta ‘halkı kin ve nefrete sevk etmek’ nedeniyle ifade verdim. Bu ifadeyi vermeyi hakkeden o kadar çok
şahıs olmasına rağmen; ‘adalet’ o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Bir gün gerçek suçluların
ifade verdiğini de göreceğiz”1708 dedi. Üzümcü, “Sahne sanatları yoğun bakımda. Akmehepe -haliyle- anayasanın 64. maddesini uygulamıyor. Türkiye’nin yüzde 60’ını yönetmekle övünenlere çağrımızdır”1709 ifadelerini kullanmıştı.1710
8 Kasım 2021
● YÖK’ün 40’ıncı kuruluş yıldönümünü protesto etmek için Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü
önünde bir araya gelen öğrencileri darp eden polis, 11 öğrenci ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis,
gazetecilerce görüntü ve fotoğraf alınmasını da engelledi. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.1711
● Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nde1712 ilki salgın gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılmış editörün
ardından görevli son editörün de “Artık yayıncılık yapmayacağız” gerekçesiyle işine son verildi.1713
10 Kasım 2021
● Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi
Hifzullah Kutum’un Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildiğini1714 duyurdu.1715
● Brindar Ali sahne isimli Mehmet Ali Basut, söylediği şarkılar ve sosyal medyadaki siyasi paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla İstanbul’da gözaltına
alındıktan sonra nöbetçi mahkemece tutuklandı. Basut, Metris 1 No’lu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.1716
11 Kasım 2021
● Oyuncular Sendikası, İstanbul’da Fatih Kaymakamlığı’nın “Ölüm Uykudaydı” tiyatro oyununu
“Sanal tarama neticesinde kamu güvenliği bakımından uygun bulunmadığı” gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “Daha önce pek çok kez sahnelenen ‘Ölüm Uykudaydı’ oyununun sansürlenmesini kabul etmiyoruz. Alınan karara ilişkin ilgili mercilerden bilgi edinmeye çalışacak ve sürecin takipçisi olmaya
devam edeceğiz” denildi.1717
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Kültür Merkezi’nde (MKM) sahne alan sanatçı
Veysi Ermiş hakkında seslendirdiği şarkılarda “gerilla” ve “Kürdistan” ifadeleri geçtiği için “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı, “Sicilin temiz
olduğunu için seni affediyoruz bir seferliğine. Affediyoruz derken cezayı erteliyoruz. Kürtçe şarkılar
1705https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yoku-protesto-ettiler-gozaltina-alindilar-6753147/

https://www.basnews.com/tr/babat/721806
https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/311020215
https://twitter.com/LeventUzumcu/status/1457278108902510601?
1709 https://twitter.com/LeventUzumcu/status/1404889821718396930
1710 https://tele1.com.tr/levent-uzumcuye-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-sorusturmasi-504931/
1711 https://www.evrensel.net/haber/447208/ankara-universitesinde-yok-protestosuna-polis-mudahalesi-ogrenciler-gozaltina-alindi
1712 https://tr.sputniknews.com/20211105/doc-dr-koroglu-su-an-bogazici-universitesi-yayinlari-deposundaki-kitaplardan-olusan-bir-yayinevi-1050515755.html?fbclid=IwAR3X-O04bG7UEGTPqD15AdLXEeuieFnp3lHDIRTXCiK4RMNlaU67XqiXGek
1713https://www.gercekgundem.com/guncel/310620/bogazici-universitesi-yayinevi-kapaniyor-mu
1714 https://twitter.com/MehmetEminAktar/status/1458362930123190273
1715 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/311020215
1716 https://www.evrensel.net/haber/447425/kurt-sanatci-brindar-ali-tutuklandi
1717 https://www.medyaradar.com/olum-uykudaydi-oyunu-fatihte-yasaklandi-haberi-2064321
1706
1707
1708
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söyleyebilirsin amenna. Ama yok işte gerilla dersen PKK’yi övmüş oluyorsun. Haberin olsun tamam mı?
Ha şarkı söyle, Kürtçe yasak değil. Hatta TRT ŞEŞ diye bir kanal var. Gerilla, Kürdistan’ı biz Türkiye sınırları içinde kabul etmiyoruz. Irak’ta olan yerde söyleyebilirsin. Misakı Milli sınırları içinde yapamazsın.
Hadi gidebilirsin” sözleriyle cezayı açıkladı.1718
13 Kasım 2021
● İspanya yapımı “La Casa de Papel” dizisinden esinlenerek sosyal medyada Türkiye’yle ilgili paylaşılmakta olan “La Kasa Da Para Yok” görselini WhatsApp durumunda paylaştığı için Hasan Dağlı adlı
vatandaş, 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalıştığı kamu bankasınca işten atıldı. Hakan Dağlı’nın iş akdi
“Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle feshedildi. Dağlı’nın avukatı Zafer İşeri ise, “İş Kanuna baktığımız zaman kişi davranışından
ötürü işinden çıkarılıyorsa savunması alınması gerekiyor. Ancak burada böyle bir durum olmadı. Tebligat
göndererek iş ilişkisi sonlandırıldı. Bu usule uygun bir davranış değil. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu
işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak” dedi.1719
14 Kasım 2021
● Halkevleri Derneği’nin, İstanbul Taksim Meydanı’nda Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer
kaybını eleştirmek için protesto1720 girişimi sırasında altı kişi gözaltına alındı.1721
15 Kasım 2021
● Ankara’da AKP’li Keçiören Belediyesi, sanatçı Mem Ararat’ın konserini “Kürtçe şarkıları” gerekçesiyle iptal etti.1722 Karar, “Konserde Kürtçe şarkı çalınacağını bilmiyorduk, Keçiören Belediyesi olarak
buna izin veremeyeceğiz ve bu yüzden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshediyoruz” sözleriyle duyuruldu.1723
• Diyarbakır’da nöbetçi mahkeme, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi doğrultusunda haklarındaki gizli tanık beyanları ve çeşitli konulardaki protesto, basın açıklaması etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle1724 “örgüt üyeliği” iddiasıyla 14 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.1725
16 Kasım 2021
● İyi Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın üye kaydı için kurduğu standı tekmeleyerek, partilere küfreden ve
kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Buca
İlçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkıyasının küfürleri ve saldırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.1726
17 Kasım 2021
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Melih Bulu’yu protesto eylemlerinde yedi öğrenci hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla yargılanmasında dava konusu görseli asan kişiyle ilgili kimlik tespiti yapılması talebini
reddetti. Mahkeme, öğrenci avukatlarınca dava konusu görselin özel güvenlik görevlileri tarafından asıldığını gösteren görüntü sunulmasına rağmen kimlik tespitiyle birlikte güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini de reddetti. Mahkeme, il emniyet müdürlüğünce dava konusu görselin asılması nedeniyle açık kaynak araştırması yapılmasına ve olumlu olumsuz tepkileri içeren bir rapor hazırlanmasını istedi. Dava 9 Şubat 2022’ye ertelendi. Üniversitede Ocak ayında Güney Meydan’da açılan sergide
üstüne Şahmeran tasviri, etrafına ise LGBTİ+ bayrakları eklenmiş bir Kâbe görseline de yer verilmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hedef aldığı görsel üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da öğrenciler hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu da “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” mesajını paylaşmıştı.1727
https://www.t24.com.tr/haber/sarkidaki-kurdistan-ifadesine-1-yil-6-ay-hapis-cezasi-bir-seferligine-affediyoruz,992543
https://www.gazeteduvar.com.tr/la-kasa-da-para-yok-paylasimi-yapan-bankaci-isten-cikarildi-haber-1541690
https://twitter.com/Halkevleri/status/1459554606074277888/video/1
1721 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/taksim-meydaninda-dolar-protestosu-1884556
1722 https://www.evrensel.net/haber/447842/sanatci-mem-ararat-kecioren-belediyesi-kurtce-sarki-gerekcesiyle-konserimizi-iptal-etti
1723 https://www.gazeteduvar.com.tr/kecioren-belediyesi-mem-araratin-konserini-kurtce-sarki-gerekcesiyle-iptal-etti-haber-1542001
1724 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-14-kisinin-tutuklanmasi-protesto-edildi-haber-1541990
1725 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/253373-diyarbakir-da-gozaltina-alinan-19-kisiden-14-u-tutuklandi
1726 https://kisadalga.net/haber/detay/izmirde-iyi-parti-standina-fiziki-saldiri-bir-kisi-gozaltinda_18478#.YZNJZ1QEw_Q.twitter
1727 https://www.diken.com.tr/lgbti-bayrakli-kabe-gorseli-davasi-mahkeme-gorseli-asan-gorevlinin-kimligini-tespit-etmeyecek/
1718
1719
1720
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● Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, “PKK/YPG üyesi olma” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartıldığı gerekçesiyle Şanlıurfa’da gözaltına alındı.1728 2Suriye’deki savaş nedeniyle Akçakale ilçesinde yaşamaya başlayan müzisyen, 2013 Nobel Barış Ödülleri Konseri’nde de sahne almasıyla tanınıyor.1729
18 Kasım 2021
● Akademisyen belgesel sinemacı Can Candan, 14 yıllık görevi ardından 16 Temmuz’da işine son
verildiği Boğaziçi Üniversitesi’ne davetli olduğu derse katılmak için gittiğinde kampüse alınmadı. Candan’ı
davet eden dersin hocası Dr. Saygun Gökarıksel, böylece öğrencilerin eğitim haklarının bir kez daha ihlal
edildiğini ifade ederek tutanak tuttuğunu açıkladı. Gökarıksel, “Bu dönem verdiğim Doğu Avrupa dersinde
Candan’ın Berlin Duvarı’nı, insanları ayrıştıran diğer tüm duvarları anlatan belgeselini göstermek, deneyimlerini ve filmini öğrencilerimle birlikte tartışmasını istedim. Fakat Güney Kampüs girişinde bir anda
çevremizi bir alay sivil polis sardı, polisler tutanak tutmamızı, güvenlik görevlileriyle konuşmamızı seyrettiler. Bugün bize kapıda ‘Yukarıdan, üniversite yönetiminden talimat var’ dışında bir gerekçe ya da herhangi
yazılı bir belge gösterilmedi” dedi.1730
● Türk Eğitim Sen İl Başkanı Levent Kuruoğlu, 14 Kasım’da Türk Eğitim-Sen Samsun 1 No’lu
Şubesi’nin 7. Olağan Kongresi’nin yapılacağı Samsun’daki okulun bahçesinde, yeniden başkan adayı olduğu için saldırıya uğradığını belirterek, sendikadan istifa ettiğini duyurdu.1731
● Tunceli Valiliği, Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği’nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mahallelerde açmak istediği stantlara salgın gerekçesiyle izin vermedi.1732
19 Kasım 2021
● Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sosyal medya paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na suikast
girişimi” iddiasıyla 61 yaşındaki emekli memur K.M.’nin suikast ve fiili saldırı girişimi nedeniyle müebbet
hapisle cezalandırılmasının talep edildiği öne sürüldü. 1733 Dava 16 Aralık’a ertelendi. K.M.’nin avukatı
Sercan Aran, “Bu suçu oluşturacak emare yok. Bir varsayım olarak şunu söyleyebilirim. Savcılık Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu oluşabilecek bir şey bulamamış, ‘Başka ne gerekçelen dava açabilirim’ deyip ortaya
müebbet hapsi içeren ‘Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı suçu’nu kapsayan Türk Ceza Kanunu
Madde 310’u atmış. Oysa ortada TCK 310 ile ilişkilendirilebilecek hiçbir durum yok” dedi. K.M, 27 Mart
2020’de sosyal medya hesabında, “Mahir Sayın yazdı: Tayyip Erdoğan sürüklendiği çıkmazlardan Korona
salgını sayesinde çıkabileceğini umuyor, ancak bu hesap tam bir bumeranga benziyor ve kaçınılmaz olarak
dönüp kafasına çarpacak. Onun kafası kırılırken Türkiye halklarının yaşamadığı acı da kalmayacak gibi
görünüyor” dediği için CİMER’e ihbar edilmişti.1734
21 Kasım 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun soruşturması kapsamında,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Pendik İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu “TÜGVA’ya örgütlü bir plan dahilinde
verilerin sızdırıldığı ihtimali” iddiasıyla gözaltına alındı. Aydoğdu’nun, başsavcılıkça ifadesinin alınmasının ardından, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sistemi engelleme, bozma, verileri
yok etme, değiştirme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.1735
23 Kasım 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin talebiyle 4 Ekim’deki protesto eylemine katılan altı
öğrenciye “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi. Ceza alan Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Gizem Sert, “Suç teşkil eden hiçbir şey yapmadık ve bu
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-detains-syrian-singer-omar-souleyman-over-alleged-links-kurdish-militants-2021-11-17/
https://tr.sputniknews.com/20211117/suriyeli-sanatci-omar-souleyman-teror-orgutu-uyeliginden-gozaltina-alindi--1050905369.html
1730 https://m.bianet.org/bianet/egitim/253556-can-candan-davetli-oldugu-ders-icin-gittigi-bogazici-ne-alinmadi
1731 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istifa-etmedigi-icin-dovulen-sendika-baskani-istifa-etti-6775454/amp?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
1732 https://www.evrensel.net/haber/448081/dersimde-kadin-derneginin-stant-acmasina-valilik-engeli
1733 https://www.birgun.net/haber/yapilan-paylasim-suikast-delili-oldu-366275
1734 https://tele1.com.tr/sosyal-medya-paylasimi-erdogana-suikast-girisimi-sayildi-509957/
1735 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--tugva-verilerini-sizdirmaktan-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1887512
1728
1729
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yaşanılan olay dolayısıyla iki arkadaşımız tutuklu yargılanıyor, benim de içinde bulunduğum 12 kişi adli
kontrol ve yurtdışı yasağı ile yargılanıyor daha iddianamelerimiz hazırlanmadı bu olaydan” dedi.1736
● Ankara ve İstanbul’da Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybını “AKP istifa” sloganlarıyla protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Bazı yurttaşlar ise balkon ve pencerelerinden tencere-tava çalarak protestoculara destek verdi. ODTÜ’de ise Süreyya K. isimli bir öğrenci gözaltına alındı.1737
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde gözaltına alınarak haklarında “örgüt propagandası” suçlaması yapılan 46 kişi hakkındaki davada, reddi hakim ve davadan çekilme talepleri yine reddedildi. Mahkeme, duruşmada olmayan bazı sanıklar hakkında zorla getirilmelerine karar vererek, davayı 23 Mart 2022’ye erteledi.1738
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz
işlemi uygulatan MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.’nin sahibi Metin Güneş ile ilgili birçok haberin
erişime engellendiğini duyurduğu içeriği1739 erişimi de “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.1740
● İzmir Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, belgeselci Oktay İnce hakkında “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla, bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına
karar verdi.1741 İnce’ye yöneltilen suçlamaya sosyal medya hesabından 2014-2019 yıllarında yapılan 10 paylaşım delil olarak gösterilmişti.1742
24 Kasım 2021
● Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Gençlik ve Spor
Bakanlığı Pendik İlçe Müdürü Ramazan A. “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme” suçlarından Nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliğince
tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA da
bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği
iddia edildi.1743
● Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde “döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak
için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu”
değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma başlatıldı. Açıklamada, tespit edilen şahıslar hakkında gerekli
yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.1744
● Tunceli Valiliği, Covid-19 pandemi vaka sayısı en çok artan illerde birinci sırada yer aldığı gerekçesiyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinlikleri 8 Aralık’a kadar
yasakladı.1745
25 Kasım 2021
● İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hapis istemiyle yargılandığı davayı 11 Mart 2022’ye erteledi. Erkal ise, “Hiç üzgün değilim
bana böyle bir fırsat verildiği için mutluyum. Burada bana yapılan suçlamaları savunabiliyorum. Düzenin
eleştirisine dile getirebiliyorum. Sonraki duruşmalarda daha çok konuşacağım” dedi.1746
● Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi öğrencilerinin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok” yazılı pankartı
asma girişimi özel güvenlik birimi tarafından engellendi. Öğrenciler “İşbirlikçi ÖGB istemiyoruz”, “Kadın,
https://www.evrensel.net/haber/448516/bogazici-universitesinde-rektor-naci-incinin-talebiyle-6-ogrenciye-okuldan-uzaklastirma-cezasi-verildi
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/doviz-kurundaki-sert-yukselisin-ardindan-yurttaslar-sokaga-cikti-akp-istifa-1887212
https://t24.com.tr/haber/cumartesi-anneleri-yargilaniyor-bu-dava-bizim-icin-yok-hukmunde,995739
1739 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaatin-sahibi-ile-ilgili-haberler/
1740 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-9/
1741 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/254112-video-aktivist-oktay-ince-ye-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi
1742 https://www.mlsaturkey.com/tr/video-aktivist-ve-belgeselci-oktay-inceye-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-1-yil-2-ay-17-gun-hapis-cezasi/
1743 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--tugva-verilerini-sizdirmaktan-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1887512
1744https://www.ntv.com.tr/amp/turkiye/271-sosyal-medya-hesabi-icin-yasal-islem-baslatildi,_QitnevXR02ZhQ7-mOJvUA#utm_campaign=halki-sokaga-cagiran271-sosyal-medya-hesabi-icin-islem-baslatildi&utm_medium=web_push&utm_source=insider&webPushId=NDM5MjA=
1745https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/artan-vakalar-sonrasi-coronada-ilk-yasak-karari-geldi-6787924/amp?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
1746 https://t24.com.tr/haber/83-yasindaki-sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-bugun-hakim-karsisina-cikacak,995978
1736
1737
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yaşam, özgürlük” sloganlarıyla duruma tepki göstererek, “Yaşamımıza kasteden patriyarkaya karşı tüm sıra
arkadaşımız olan kadınları, maruz bırakıldıkları şiddete karşı çıkmaya, isyan etmeye, dayanışmayla yeni bir
dünya kurmaya çağırıyoruz. Kadınların katledildiği bir düzene bugün burada söz söylemek için görüştüğümüz Dekan Orhan Çelik 2021’de 353 kadının katledilmesini ajitasyon olarak değerlendirmiş ve burada söz
söyleyişimizin önüne geçmeye çalışmıştır. Biz kadınlar ne Orhan Çelik’in ne de kadın düşmanı bu düzenin
üzerimizde kurduğu tahakkümü kabul ediyoruz. Orhan Çelik’e sözümüzü yineliyoruz, Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” açıklaması yaptı.1747
26 Kasım 2021
● İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi, Emek Barış ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla 2 Şubat’ta
Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi direnişine destek eylemine katılan 23 kişi hakkında “2911
sayılı Kanuna muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla yargılanmasında adli
kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti. Dava 25 Şubat 2022’ye ertelendi. Eylemde 94 kişi
gözaltına alınmış, 23’ü hakkında dava açılmıştı.1748
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör ataması protestoları gerekçesiyle 52 gündür tutuklu öğrenci
Caner Perit Özen’in avukatları AYM’ye acil inceleme talebiyle başvuruda bulundu. Avukatlar, Anayasa’da
güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile AİHS’in ihlal edildiğine karar verilmesini ve Özen’in serbest bırakılıp maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etti.1749
Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin
içerisine sızmış teröristlerdir” demesinin ardından Rektör Naci İnci’nin ihbarı ve güvenlik görevlilerince
yapılan şikayet üzerine tutuklanmıştı.1750
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın tutukluluğunun devam etmesine oy
çokluğuyla karar verdi. Dava 17 Ocak 2022’ye ertelendi.1751 Dava, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri,
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 52 sanık hakkında yürütülüyor.1752
27 Kasım 2021
● İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrenciyle ilgili “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” ve “kişi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla
yargılanmasında beraat talebini reddetti. Mahkeme, savunmasını sözlü tamamlayan öğrencilerin yurt dışı
çıkış yasağı ve karakola imza adli kontrol şartlarını kaldırarak, davayı 21 Şubat 2022’ye erteledi.1753
28 Kasım 2021
● Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde enflasyon artışı nedeniyle “Geçinemiyoruz” sloganlarıyla
eylem yapmak isteyen gruptan 17 kişiyi gözaltına alındı. Bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1754
29 Kasım 2021
● Van Valiliği, suç işlenmesini önlenmek, genel asayiş gerekçesiyle tüm kent genelinde 14 Aralık’a
kadar her türlü gösteri, yürüyüş ve eylemin yasaklanmasına karar verdi.1755
● Van İl Emniyet Müdürlüğü, Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği (Çev-Der)
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalçık hakkında Kabahatler Kanunu’na dört ayrı idari para cezası kesti.1756
Kalçık, “İnsanın en temel haklarından birisi, düşüncesini özgür bir biçimde ifade etmektir. Havamız ve
toprağımız temiz kalsın diyoruz. Tek yaptığımız çalışma, çevrenin korunması için kamuoyunda farkındalık

https://www.evrensel.net/haber/448748/ankara-universitesinde-25-kasim-pankartina-engel
https://www.mlsaturkey.com/tr/kadikoydeki-bogazici-universitesine-destek-eylemleri-davasi-subat-ayina-ertelendi/
https://medyascope.tv/2021/11/26/bogazici-universitesi-ogrencisi-caner-perit-ozenin-tutuklulugu-anayasa-mahkemesine-tasindi/
1750 https://www.diken.com.tr/leman-tutuklu-bogazicili-ogrencileri-kapagina-tasidi/
1751 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gezi-davasinin-ikinci-durusmasi-osman-kavalanin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi,1FlQlqvlc0eWHkzJBbMwMA
1752 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59433052
1753 https://www.mlsaturkey.com/tr/52-bogazici-ogrencisinin-davasinin-gorulmesine-29-kasimda-devam-edilecek/
1754 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankarada-gecinemiyoruz-eyleminde-17-gozalti-1888427
1755 https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/valilikten-15-gunluk-yasak-karari-6797632/amp?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
1756 https://sendika.org/2021/12/bogazda-kacak-var-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilerin-davasi-31-marta-ertelendi-639011/
1747
1748
1749
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yaratmak, yasa koyucuları çevreyi korumak için harekete geçirmek. Fakat bu, yasaklar, yargılamalar ve
cezalarla engelleniyor” dedi.1757
1 Aralık 2021
● Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Naci İnci, İnsani Gelişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile Avrupa Birliği Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortaklaşa düzenleyeceği “Duvarlar ve
Sınırlar: Göç, Kırılganlık ve Sanat Üzerine” başlıklı akademik etkinliği, program konuklarından iki akademisyenin yerleşkeye giriş izinleri bulunmadığı gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. İnci, “Konferans programınızda bulunan Feyzi Erçin ve Can Candan’ın sunumları, kendilerinin yerleşkeye giriş izinlerinin bulunmaması nedeniyle Rektörlük tarafından uygun bulunmamıştır” dedi.1758 Can Candan ise, “Erçin ve benim
yıllardır emek verdiğimiz üniversitemize girişimize izin yokmuş! Böylece daha önce defalarca Boğaziçi
Üniversitesi’nde gösterilen ve hala birçok derste kullanılan Duvarlar Mauern Walls belgeselim ve konuşmam ilk defa üniversite tarafından sansürlendi” dedi.1759
2 Aralık 2021
● İzmir Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi,1760 CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok
Akatlı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 11 ay hapis cezasına karar verdi ancak hükmün
açıklanmasını geriye bıraktı. Akatlı, “Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan’la tek adam rejimini,
ifade ve basın özgürlüğü üzerindeki baskı politikalarını konuştuk. Aynı akşam Halk TV ve Fox TV’ye ceza
yağdı. AKP Genel Başkanı’nın talimatıyla verilen cezanın gerekçelerinden biri tarafsızlık ilkesini bozmak”,
“tatlılarda şeker yerine bal, un yerine badem unu kullanıyormuş Erdoğan sarayında… Umurunda mı geçimini pancardan sağlayan köylü, fabrikalar satılınca işsiz kalacak işçi, nakliyeci esnaf!” tweetleri nedeniyle
suçlu bulundu.1761
● İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın, hakkındaki AYM ve
AİHM kararlarını uygulamayan hakimlere açtığı tazminat davasında, görevsizlik kararı vererek, dosyayı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne gönderdi. Daire, kabul ederse hakimler Seval Alaçam, Kemal Selçuk Yalçın
ve Mehmet Akif Ayaz’ın dosyası, Yargıtay’da yargılanan hakim Orkun Dağ’ın dosyası ile birleştirilebilecek.1762 AYM ve AİHM kararlarına rağmen beş buçuk ay daha tutuklu kalan Mehmet Altan’ın avukatı Figen
Albuga Çalıkuşu, dönemin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Selçuk Yalçın ve üye hakim
Mehmet Akif Ayaz ile dönemin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orkun Dağ ve üye hakim Seval
Alaçam’a tazminat davası açmıştı. Davalı taraf olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, sebebiyet veren kişi olarak
yargılamayı yapan hakim Orkun Dağ’ı ihbar etmişti. Dava, Dağ’ın Yargıtay üyeliğine atanması nedeniyle
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde açılmıştı.1763
● İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin enflasyona karşın çalışanlara zam yapmama kararı alması sonrasında başlayan greve 39’uncu gününde eyleme müdahale edildi ve bir işçi gözaltına alındı. Farklı illerden
gelen işçilerle beraber belediye önünde grup adına açıklama yapan Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, “Bakırköy Belediyesi Başkanı, enflasyonun yüzde 50’leri aştığı, dövizin rekor üstüne
rekor kırdığı bu dönemde sıfır zam önererek anlaşmanın değil çatışmanın tarafında olduğunu gösterdi. Geçim şartlarının dayanılmaz olduğu bu zorlu koşullarda emekçileri greve zorlayanlar iyi niyetli olamaz. Yasal
hakkını kullanan işçiyi, işten atmakla tehdit edenler emek dostu olamaz” dedi. İşçiler, Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu’nun sıfır zam önerisinde bulunduğunu belirtti.1764

4 Aralık 2021

1757
1758

https://www.mlsaturkey.com/tr/cevre-sorunlari-hakkinda-basin-aciklamasi-yapan-van-cev-der-baskani-ali-kalcika-iki-yilda-dort-ayri-idari-para-cezasi-verildi/
https://sendika.org/2021/12/bogazici-universitesinde-akademik-etkinlige-kayyum-rektor-naci-inci-sansuru-639020/

1759https://twitter.com/yunusunbabasi/status/1466079604465192969?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-

bed%7Ctwterm%5E1466079604465192969%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsendika.org%2F2021%2F12%2Fbogazici-universitesinde-akademik-etkinlige-kayyum-rektor-naci-inci-sansuru-639020%2F
1760 https://haber.sol.org.tr/haber/zeynep-altiok-akatliya-erdogana-hakaretten-hapis-cezasi-319796
1761 https://www.birgun.net/haber/zeynep-altiok-akatli-ya-erdogan-a-hakaret-ten-hapis-cezasi-367878
1762 https://t24.com.tr/haber/mehmet-altan-aym-nin-verdigi-hak-ihlali-kararina-ragmen-mahkeme-bu-karari-tanimayarak-beni-hapiste-tutmayi-anayasaya-aykiri-birsekilde-surdurdu,997758
1763 https://expressioninterrupted.com/tr/mehmet-altan-aym-ve-aihm-kararini-uygulamayan-hakimlere-dava-acti/
1764 https://www.evrensel.net/haber/449271/grevdeki-bakirkoy-belediyesi-iscilerine-polis-mudahalesi-1-isci-gozaltina-alindi
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● İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı yürüyüşle
ilgili çağrı içeren broşürler ve etiketler bulunması gerekçesiyle yatakhanelerde idare tarafından geç saatlere
kadar aramalar yapıldığını, son günlerde müdür yardımcısı odasında sorgulamaya maruz kaldıklarını ve
telefonlarında zorla inceleme yapıldığını duyurdu. Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması, “Okulumuzda
idarenin artan baskı, taciz ve tehditlerine karşı açıklamamız” başlığıyla yayınladığı açıklamada, “Okulumuzun yıkılmasının ardından ayrı okullarda eğitime devam etmek zorunda bırakılmamız yetmiyormuş gibi
yatakhanede ve okulda yaşadığımız baskılar her geçen gün artmaktadır” açıklaması yaptı.1765
8 Aralık 2021
● Metin Lokumcu Davası isimli Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık dönemi
olan 31 Mayıs 2011’de Artvin Hopa’daki miting öncesi çıkan olaylarda, Metin Lokumcu’nun ölümüne yol
açan biber gazı sıkılmasında, sivil giyimli birinin polisi biber gazı sıkması için yönlendirdiği kaydedildi.
Görüntülerde, şüpheli şahsın, polislere, “Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde
durun” dediği, gaz fişeğinin nasıl atılacağını polislere uygulamalı bir şekilde gösterdiği ve polise “Hedef al”
diyerek komut verdiği görüldü. Bu görüntüyle ilgili paylaşımda, “Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var
mıdır”1766 denildi. Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davadaki ilk duruşma 20 Aralık’ta görülecek.1767
9 Aralık 2021
● Mardin Valiliği, Yay Grand Otel salonunda 5 Aralık 2021’de Amed Şehir Tiyatrosu tarafından
sahnelenmesi beklenen Kürtçe “Tartuffe” oyununa “her 15 günde bir uzatılan eylem ve etkinlik yasağı kararı” gerekçesiyle izin vermedi.1768 Amed Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan duyuruda, “Organizatörler tarafından salonu kiralanan Yay Grand Otel’e valilik tarafından etkinlik izin belgesi verilmediğinden
05.12.2021 tarihinde Mardin’de oynayacağımız Tartuffe oyunumuz, elimizde olmayan nedenlerle iptal edilmiştir” denildi. MA’nın haberinde, organizatörlerce oyun tarihini değiştirerek yeniden yapılan başvuru hakkında ise emniyet tarafından otel yetkililerine etkinliği yaptırmamaları yönünde baskı yaptıkları iddiasını
öne sürdüğü belirtildi. Organizatörler, “Otel yetkilileri arayarak, sözleşmeyi feshettiklerini kaporamızı da
geri ödeyeceklerini söyledi. Gerekçesini sorduğumuzda ‘Valilik ile ters düşmek istemiyoruz’ cevabını verdiler. Biz açık şekilde bu müdahalenin tiyatronun dilinin Kürtçe olması, Kürt sanatçılarına, Kürt kültürüne
dönük bir engelleme, yasaklama çabası olarak görüyoruz” dedi.1769
● Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci oluşumu olan Mülkiye Dayanışması’nın ekonomik kriz konulu forumuna, ülkücü grup saldırdı. Ankara Gençlik Komiteleri, hesabı aracılığıyla eli bıçaklı bir ülkücünün fakülteye girip öğrencilerin üzerine yürüdüğü görüntüleri paylaşıldı.1770 Öğrenci Kolektifleri’nin paylaşımda, “Ankara Cebeci kampüsünde faşistlerin toplanması üzerine okula yeniden polis girdi, polisler barikatlarını yine öğrencilerin yüzüne çevirdi. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” 1771 denildi.1772
10 Aralık 2021
● Van 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
Van’da helikopterden atılıp ağır yaralandığı iddia edilen Osman Şiban hakkındaki iddianameyi kabul
etti.1773 Mahkeme, Şiban’ın ikametgahı nedeniyle “yetkisizlik” kararı vererek, dosyayı Mersin’e gönderdi.
İddianamede, Şiban’ın “milislik faaliyetlerinde bulunduğu, örgütün talimatıyla kırsal alana lojistik, yaşam
malzemesi aktarımı yaptığı” iddia edildi. Ayrıca, Surik mezrasında üç adet 40-50 litrelik mavi renkli jelikan
bidonu içerisinde bulunan mazot da suç delili sayıldı. Mazotun suç delili sayılmasına ise, “jelikanların bulunduğu noktaya en yakın evin Şiban’a ait olması” gerekçe gösterildi. Van’ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri
sınırında bulunan kırsal alanda kolluk kuvvetleri tarafından 11 Eylül 2020’de başlatılan askeri operasyon

1765https://www.diken.com.tr/kadikoy-anadolu-lisesinde-baski-bitmiyor-ogrencilerden-idarenin-sorgusuna-tepki/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
1766 https://twitter.com/MetinLokumcuDv/status/1468241744110264324?ref_src=twsrc%5Etfw
1767 https://t24.com.tr/video/metin-lokumcu-nun-olduruldugu-gunden-yeni-goruntuler-yayinlandi-sivil-giyimli-kisi-polise-Gucunuzu-gosterin,43902
1768 https://susma24.com/mardin-valiligi-kurtce-tiyatro-oyununu-engelledigi-iddia-edildi-aciklama-yapildi/
1769 http://mezopotamyaajansi35.com/KULTUR-SANAT/content/view/154617
1770 https://twitter.com/komiteankara/status/1468895053158432769
1771 https://twitter.com/kolektifler/status/1468896284060831744
1772 https://t24.com.tr/video/ankara-universitesi-kampusunde-bicakli-tehdit-kampuse-polis-girdi,43955
1773 https://www.mlsaturkey.com/tr/iskenceyi-duyuran-gazetecilerin-ardindan-iskenceye-ugrayan-sibana-da-dava-acildi/
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sonrası Servet Turgut ve Şiban adlı iki köylünün gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddiası ile
ilgili hukuki süreç başlamıştı.1774
● Van’ın İpekyolu ilçesinde gazete dağıtımcısı Özgür Ali Ağaoğlu, gerekçe gösterilmeden zırhlı
polis aracına bindirilerek, Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.1775 Avukatlarca bilgi talebi üzerine emniyet görevlileri Ağaoğlu hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını ve kendisiyle sohbet ettiklerini
ifade etti. Ancak avukatlar, emniyete gittiğinde ise CMK’dan avukat atandığı iddiasıyla içeri alınmadı. Polis, Ağaoğlu’nun gözaltına alındığı sırada yanındaki 200 adet Yeni Yaşam ve Xwebûn gazetesine de el koydu.
Ağaoğlu, kendisine “Gazeteleri kimden alıyorsun?”, “Nerelere dağıtıyorsun?”, “Kimlerden ücret alıyorsun
dağıtım karşılığı?” gibi sorular sorulduğunu ve ayrıca boş bir kağıda imza atması konusunda baskı yapıldığını söyledi. Ağaoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.1776
12 Aralık 2021
● “Barınamıyoruz Hareketi” isimli öğrenci grubunca yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer bulamadıkları gerekçesiyle İstanbul’dan başlayan yürüyüş etkinliğinde, öğrencilere Ankara Ulus’ta müdahale edildi. Polis, 30’a yakın öğrenciyi gözaltına aldı. Ankara Valiliği’nin eylemi
uygun görmemesi gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenciler gece yarısı serbest bırakıldı.1777 Barınamıyoruz
Hareketi’nin açıklamasında ise, “10’u ağır darp edilmek üzere 30’a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz”1778 denildi.1779
● Zonguldak’ta Ereğli Kaymakamlığı’nın giriş katındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini yere
atıp kırdıktan sonra gözaltına alınan A.Ç.’nin “devlet büyüklerine hakaret” gerekçesiyle tutuklanmasına
karar verildi. A.Ç. ilk ifadesinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını, öfkesine hakim olamayarak fotoğrafı yere
attığını söyledi.1780
14 Aralık 2021
● Kahramanmaraş Valiliği, Alevi örgütlerinin Maraş Saldırısı’nın 43’üncü yıldönümü dolayısıyla
yapmak istediği anma etkinliklerini “kamu düzenini korumak” gerekçesiyle yasakladı. Valilik kararında,
“Kahramanmaraş il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 15.12.202128.12.2021 saat 23:59’a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.1781
● İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi, Konya’da yaşayan B.G. hakkında Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile ilgili iki karikatürü sosyal medya hesabında “Yoruma gerek var mı” ve “Son bir hafta içinde
gördüğümüz en net resim” sözleriyle paylaşması gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verdi.1782 Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. B.G., Erdoğan’ın
üniversiteler ve Anayasa ile ilgili iki karikatürünü sosyal medya hesabında paylaşmıştı.1783
● Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 2006’da Ankara’da trans kadınlara saldırı düzenleyen dört kişinin yargılandığı davada, Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin davaya katılma talebini reddetti.
Dava 22 Şubat 2022 tarihine ertelendi. 2006 yılının Nisan ayında Ankara Eryaman’da bir çete trans kadınlara saldırmıştı ve sonrasında söz konusu dört kişi cezalara çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, 2011 yılındaki
bozma kararında, saldırganlarla “çete” oluşturmaları bakımından araştırma yapılması ve o dönemki telefon
kayıtlarının incelenme gerektiğini belirtmesi üzerine dava yeniden görülmeye başlamıştı.1784
15 Aralık 2021
● İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde, Pegasus Havayolları’nda DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi olan 15 sendikalı işçiyi işten çıkarması üzerine açılan işe iade davasıyla ilgili adliye önünde
https://www.gazeteduvar.com.tr/helikopterden-atilan-osman-sibana-dava-acildi-haber-1544443
https://susma24.com/gazete-dagitimcisi-ozgur-ali-agaoglu-gozaltina-alindi/
http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/154830
1777 https://tr.sputniknews.com/20211212/barinamiyoruz-eylemi-icin-ankaraya-giden-ogrencilere-gozalti-1051685490.html
1778 https://twitter.com/barinamayanlar/status/1469939064111575042
1779 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/barinamiyoruz-eylemine-giden-ogrencilere-gozalti-1892036
1780 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-fotografini-yere-atan-kisi-tutuklandi-haber-1545196
1781 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/maras-katliami-anmasina-yasak-1892720
1782 https://t24.com.tr/haber/karikatur-paylasimina-cumhurbaskanina-hakaret-ten-1-yil-2-ay-hapis-cezasi,1000690
1783 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/karikatur-paylasimina-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi-1892601
1784 https://kaosgl.org/haber/ankara-barosu-lgbtiq-haklari-merkezi-nin-eryaman-esat-davasina-katilma-talebi-reddedildi
1774
1775
1776
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yapılacak basın açıklaması engellendi. Nakliyat-İş Genel Sekreteri Erdal Kopal’ın polislerce caddede akan
trafiğe doğru itmesi işçilerin tepkisine yol açarken, işçiler engelleme girişimlerine karşın basın açıklamasını
yaptı.1785
● Diyarbakır Keçi Burcu’nun içinde 16 Ekim’de açılan 30 Aralık’ta sona ermesi beklenen Ahmet
Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisi bitimine 15 gün kala Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine
sonlandırıldı. VOA Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, sergi mekanı işletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na (DTSO) verilmişti ve DTSO’nun işletme süresi için
uzatma talebi kabul edilmedi.1786 Güneştekin, “Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu
da beni ayrıca çok üzmüştür” dedi.1787 Serginin hem çok eleştiri aldığını hem de bir o kadar da övgü aldığını
vurgulayan Güneştekin,1788 “Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında. Başta Diyarbakır
Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır”1789 diye ekledi.1790
● Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+’ları ve nikahsız
yaşayanları hedef gösteren açıklamasına tepki gösterdikleri için haklarında “kamu görevlisine dini inanç,
düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla açılan davada, Ankara
Barosu’nun 11 yöneticisinden savunmalarını aldı. Mahkeme, Erbaş ve Diyanet’in davaya katılma taleplerini
de gelecek duruşmada karara bağlayacak. Dönemin Ankara Barosu Başkanı olan Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Erinç Sağkan, savunmasında, “Diyanet İşleri Başkanı’nın toplumun bir kesimini hedef gösteren,
bilimsel verilerden uzak ayrımcılık ve nefret söylemine karşı avukatlık kanunu gereği görevimizi yerine
getirerek bu açıklamayı yaptık” dedi. Erbaş, LGBTİ+’ları ve nikahsız yaşayanlara ilişkin “Geliniz bu kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” demişti.1791 CHP Aydın Milletvekili ve TBMM
Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “Türkiye’de hukuk tersine döndü. Artık suç değil ifade özgürlüğü yargılanıyor. Bugün burada savunmanın yargılanmasını utanç içinde karşılıyoruz” dedi. Dava, 9 Mart
2022’ye ertelendi.1792
16 Aralık 2021
● Akdeniz Üniversitesi öğrencilerince, Olbia Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan “Geleceğimizi Kurtaralım” başlıklı forumu, özel güvenlik birimi ve polis tarafından tiyatroda elektrik tesisatı
yapıldığı gerekçesiyle engellendi.1793 Forum saatine yakın daha önce duyuru yapılan alanda başlayan elektrik tesisatı çalışmasının forumu engellemek için planlı yapıldığını söyleyen öğrenciler, alkışlarla ve “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganlarıyla özel güvenlik güçlerini ve polisi protesto etti. Öğrenciler, forumu 17 Aralık Cuma günü saat 16:00’a erteleyerek alandan ayrıldı.1794
● Bingöl’de KYK’ya bağlı Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu yönetimi, yurtta 6 Aralık günü erkek tacizine
maruz kaldıkları için protesto eylemi düzenleyen öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.1795 Yurt idaresi,
“yönetim istifa” ve “susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları için “küçük düşürücü” diyerek öğrencileri
suçladı. Öğrenciler, yurt yönetiminin kendilerine “itiraz ederseniz sizi yurttan atarız “diyerek tehdit ettiğini
iddia etmiş, yetkililer ise bu iddiaları yalanlamıştı. Tepkiler sonrası basına açıklama yapan Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü, ihmalkar personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ise öğrencilere yönelik soruşturma açılacağı iddiasını yalanlamıştı.1796 CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş ise, “Yasal hakları olmasına rağmen eylem yapan öğrencilere görevliler
1785

https://www.gercekgundem.com/guncel/317770/sendika-haklari-icin-mucadele-eden-pegasus-iscilerine-polis-engeli

1786https://www.amerikaninsesi.com/a/hafiza-odasi-ndan-erken-veda/6356987.html#:~:text=D%C3%BCnyaca%20%C3%BCnl%C3%BC%20sa-

nat%C3%A7%C4%B1%20Ahmet%20G%C3%BCne%C5%9Ftekin,sergiyi%20sonland%C4%B1rma%20karar%C4%B1%20ald%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1%20duyurdu.
1787 https://twitter.com/AhmetGunestekin/status/1471037585782939649?ref_src=twsrc%5Etfw
17881788 https://twitter.com/AhmetGunestekin/status/1471037597476696064
1789 https://twitter.com/AhmetGunestekin/status/1471037604732837896
1790 https://m.bianet.org/bianet/yasam/254851-bakanlik-talep-etti-ahmet-gunestekin-sergisi-erken-bitti
1791 https://www.dw.com/tr/ankara-barosu-y%C3%B6netimi-ali-erba%C5%9Fa-hakaretten-h%C3%A2kim-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1na%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-60130505
1792 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/turkiyede-suc-degil-ifade-ozgurlugu-yargilaniyor-6828607/
1793https://www.evrensel.net/haber/450454/akdeniz-universitesi-ogrencilerinin-gelecegimizi-kurtaralim-baslikli-forumu-engellendi?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication
1794 https://sendika.org/2021/12/akdeniz-universitesi-ogrencilerinin-forumuna-ogb-ve-polis-engeli-640560/
1795 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bingolde-yurt-eylemine-katilan-ogrencilere-sorusturma-6830475/
1796 https://www.gazeteduvar.com.tr/mudur-sozunu-tutmadi-ogrencilere-sorusturma-acildi-haber-1545572
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tarafından, ‘Eylem yaparsanız yurttan atarız’ diye tehditte bulunmuşlar ve basın açıklaması yapan öğrenciler
hakkında disiplin süreci başlatmışlardır. Yurtta güvenlik sorunu yaşadıklarını için seslerini duyurmak isteyen öğrencileri koruyacaklarına ve güvenlik tedbirlerini artıracaklarına öğrencileri cezalandırıyorlar. Öğrencileri cezalandırmak değil ilgili yurt görevlilerini ve sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması
gerekmektedir” dedi.1797
17 Aralık 2021
● Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay, Başkan Fatma Şahin
ile canlı yayınını öncesinde Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı personelini yönelik tokatlama görüntüsü kamuoyuna yansıdıktan sonra belediye yönetimi tarafından görevinden alındı. 1798
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Efe, Sedat Peker’in “15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı’nın bilgisi dahilinde devlet envanterinde kayıtlı olmayan bir kasa kalaşnikof silahın, AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı” iddiasını yargıya taşıdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya hareket suçlamasından ifadeye çağırıldı. Efe, “Öncelikle herkesin malumu olduğu üzere Sedat
Peker’in videoları 40 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşmış ve herkesin dikkatini çekmiştir. Bu videolar
içerisinde geçen devlet envanterine girmeyen silahların bir organizasyon çerçevesinde belli insanlara dağıtıldığından bahisle zimmet suçu ve bunları aralarında anlaşmak suretiyle örgüt kurduklarından bahisle bazı
iddialar geçmekteydi. Bu iddialara ilişkin herhangi resmi bir yalanlama gelmemekle birlikte olayların bizzat
şahidi olan Ahmet Onay’ın açıklamaları da dilekçe içeriğindeki iddia ve isnatlarımızı desteklemektedir.
Ahmet Onay olaya ilişkin kamuya açıklama yapmış ve iddiaları teyit etmiştir. Görmüş olduğunuz bu suç
teşkil eden eylemlere ilişkin şikayet hakkımız kullanılarak şikayetçi olunmuştur” dedi.1799
20 Aralık 2021
● Grup Yorum, sanat çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ne polis tarafından baskın yapıldığını ve dokuz kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “13 Aralık günü İdil Kültür Merkezi’ne
bir ülkeyi işgal edercesine itfaiye araçları, Toması, sivil-resmi polis araçları ve akrepleriyle birlikte Grup
Yorum’un devrimci sanat çalışmalarını yürüttüğü merkezimize baskın düzenlendi. 13 Aralık tarihindeki
baskında dokuz arkadaşımız gözaltına alındı. Enstrümanlarımızı parçalamakla kalmayıp çaldılar! Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını ve derhal enstrümanlarımızı geri istiyoruz! Faşizmin saldırıları boşunadır.
Halkımızın açlık yoksulluk ve adaletsizliğe mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Asla teslim olmayacağız”1800 denildi.1801
● Boğaziçi Öğrenci İşleri Dekanı Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün (BÜSOS) kampüsteki Mithat Alam Film Merkezi’nde “F Tipi Film” gösterimini, yönetmenle yapılacak söyleşi ve Hayata Dönüş Operasyonu ile ilgili sergiyi “uygun görülmediği” için iptal etti.1802
BÜSOS, üniversiteye atanan kayyum rektör Melih Bulu’dan bu yana kampüs içerisinde, haksız uygulamalara dair herhangi bir çağrışım yapacak ses ve görüntülerin de yönetim tarafından engellendiğini açıkladı. 1803
21 Aralık 2021
● İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, ekonomik krizle birlikte yükselen kantin fiyatlarına
dikkat çekmek için kampüste öğrencilere ücretsiz çay dağıtan dört öğrenci hakkında soruşturma başlattı.
Öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi gerekçe
gösterilerek başlatılan soruşturmada, uyarma, kınama ve bir aydan iki yarıyıla kadar uzaklaştırmaya kadar
ceza öngörüldü.1804

https://t24.com.tr/haber/bingol-de-yurt-eylemine-katilan-ogrencilere-sorusturma,1001265
https://babahaber.com/haber/8877131/odullu-gazeteci-gorevden-alindi
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdogana-ve-soyluya-hakaretten-ifade-veren-hkp-genel-baskani-efe-resmi-yalanlama-gelmedi-1891334
1800https://twitter.com/Grup_YORUM/status/1471481831853899784?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471481834840154117%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fgrup-yorum-merkezlerine-baskinyapildigini-duyurdu%2F
1801 https://susma24.com/grup-yorum-merkezlerine-baskin-yapildigini-duyurdu/
1802 https://susma24.com/bogazici-universitesinde-film-gosterimi-ve-sergiye-engel/
1803https://twitter.com/bu_koldugmeleri/status/1472194976666771456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1472194976666771456%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fbogazici-universitesinde-film-gosterimi-ve-sergiye-engel%2F
1804 https://t24.com.tr/haber/dokuz-eylul-universitesi-nde-ucretsiz-cay-dagitan-4-ogrenciye-sorusturma-acildi,1002409
1797
1798
1799
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22 Aralık 2021
● İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Mert Yaşar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçundan yedi bin lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçunun
yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi.1805 Mahkeme, Yaşar’ın para cezasını
20 eşit taksitle ödemesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter üzerinden Özlem Zengin’e
yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınarak 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen
avukat Mert Yaşar hakkında iddianame hazırlamıştı.1806
● Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki görevinden uzaklaştırdığı Can Candan, kendisine ait olan Benim Çocuğum (2013) adlı belgeseli tartışmak üzere
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü “Dışlanmışlığın Ekonomi Politiği” dersine davetli olmasına
rağmen kampüse alınmadı. Dersin hocası Prof. Dr. Mine Eder, “Dersime, Candan hocamızı çağırdım. Hocamın, Benim Çocuğum isimli belgeseli, dersin temasına ve tartışma konularına çok uyuyordu. Ama hocamızı kampüse sokmak yine mümkün olmadı! Hep aynı mazeret: ‘Emir böyle.’ Neden, neye göre böyle bir
emir verildi belli değil. Zaten sözleşmesi haksız bir şekilde sonlandırılmış olan bir hocamızın kampüse girişinin de nedensizce yasaklanması keyfilik değil de nedir? Üniversite yasakçı ve dışlayıcı bir zihniyetle ve
keyfilikle yönetilemez, yönetilmemeli. Özgür bir kampüs, her fikrin rahatça konuşulduğu, tartışıldığı yer
demektir. O yüzden, (seversiniz, sevmezsiniz) barışçıl olan herkese açıktır, açık olmalıdır. 150 yıllık bir
geçmişi ve 50 yıllık da bir kamu üniversitesi deneyimi olan bir kampüsü, böylesine dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı bir zihniyetle yönetmeye çalışmak hem eğitimin hem de araştırmaların kalitesini zedeler ve ciddi bir
kamu zararı oluşturur” dedi.1807 Boğaziçi Üniversitesi’nde 14 yıl tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev
yapan belgesel sinemacı ve akademisyen Candan’ın işine yönetim tarafından 16 Temmuz 2021’de son verildiği duyurulmuştu.1808
25 Aralık 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,1809 Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından Ankara’da yapılan eylem esnasında gözaltına alınanlardan 21 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” gerekçesiyle iddianame hazırladı. Savcılık 64 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verdi.1810
26 Aralık 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Arslan’ın fotoğrafını paylaşarak, “terör örgütü propagandası” yaptığı
iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Güzel’e, 12 Eylül’de idam edilen Mustafa Özenç,
İlyas Has ile Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Arslan’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma
nedeni soruldu. Soruşturma evrakında, “Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Güzel, ifadesinde “paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını”, söz konusu paylaşımların “ifade özgürlüğü kapsamında” değerlendirilmesi gerektiğini belirterek,
“Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır” dedi.1811
● Beyoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Gülay Hacısalihoğlu, Coğrafya öğretmeni Engin Ulus’un öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Ulus soruşturmanın ardından, sosyal medyadan orman yürüyüşündeki fotoğrafı paylaşarak “23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat parkında organize ettiğim orman yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan
mezunlarımız katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun öğrenciler içinde
sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız
https://t24.com.tr/haber/avukat-mert-yasar-a-erdogan-a-hakaret-ten-7-bin-tl-para-cezasi,1002748
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-ve-ak-partili-ozlem-zengine-hakaret-davasinda-karar/2454865
1807https://twitter.com/MineEder/status/1473338606542635010?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1473338606542635010%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fbelgesel-sinemaci-can-candan-kampuse-yine-alinmadi%2F
1808 https://susma24.com/belgesel-sinemaci-can-candan-kampuse-yine-alinmadi/
1809 https://ozgurgelecek30.net/bogazici-eylemlerinde-gozaltina-alinan-64-kisiye-takipsizlik/
1810 https://sendika.org/2021/12/ankarada-bogazici-eylemlerinde-gozaltina-alinan-64-kisiye-takipsizlik-641459/
1811 https://tr.sputniknews.com/20211226/turkiyede-idam-edilen-son-kisinin-fotografina-sorusturma-1052125276.html
1805
1806
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çocuklarını erkeklerle buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır. Okulun
mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan
mezunlarımızın halihazırdaki öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin
daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin ortak anılara sahip olmasını bir idare neden
istemez?” dedi.1812
29 Aralık 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin görevden aldığı öğretim görevlisi Can Candan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın tweetini alıntılayarak paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma
başlatıldığını duyurdu. Candan, rektörlük tarafından gönderilen yazıyla savunmaya çağırıldığını söyledi.
Candan, “Bu yazıyla 29 Aralık günü beni ilk defa soruşturmaya davet ediyorlar. Beş buçuk ay önce yürütmedikleri, sonuçlandırmadıkları ama haksız, hukuksuz olarak görevden alınma sebebim olarak gösterdikleri
soruşturmayı şimdi yürütmeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü açtığım dava sürecinde üst mahkeme nerede
soruşturma belgeleri dedi. Peki, soruşturmaya sebep gösterdiğiniz paylaşıma ne demeli? Bir haber portalında çıkan ve alıntıladığım (bana ait olmayan) sözleri tırnak içine alarak Twitter’da paylaşmam”1813 dedi.1814

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
5 Ocak 2021
● RTÜK, TELE1’de yayımlanan Musa Özuğurlu’nun sunduğu “Gün Başlıyor” ve Prof. Dr. Emre
Kongar ve Dr. Merdan Yanardağ’ın hazırlayıp sunduğu “18 Dakika” programlarına en üst sınırdan ceza
kesti. 4 Kasım 2020’deki “18 Dakika” programında, “Şimdi Avrupa’da bir terör saldırı yaşanıyor. Kuzey
Makedonyalı yani bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nden birisi olduğu anlaşılıyor. Büyük ihtimalle orada
Osmanlı bakiyesi ya bir bölgede yaşayan bir Türk Müslüman, büyük ihtimalle. Çünkü tekbir getirerek bir
sinagoga saldırı hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılıyor” ve aynı programda “A.D.’nin damadı M.A.Y.’da
Amerika’da cirit atıyor. Onunla görüşüyor. Birtakım görüşmeler, lobi faaliyetleri yapıyor. Bu lobi faaliyetlerini kimin adına yaptığını ben merak ediyorum. A.D. adına olmaz galiba. Ben Türkiye’deki AKP iktidarıyla ilişkili bir seyahat olduğunu düşünüyorum. (…) Bunlar bütün dünyada birbirlerine benziyorlar. Bir,
ahlakları yok, milli iradeye saygıları yok. İki, hepsi zengin, vergi kaçırıyorlar” ifadeleri gerekçesiyle
TELE1’e en üst sınırdan ceza verdi. Özuğurlu’nun “Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında
olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de Cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyorlar” sözleri içinse “Toplumda hassasiyet oluşturabilecek bir olayla ilgili olarak polis teşkilatının zan altında bırakıldığı, dolayısıyla
yayında yer verilen ifadelerin kişi ve kuruluşlara yönelik suçlayıcı ağır itham ve iftira niteliğinde ifadeler
olduğu kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle kanala en üst sınırdan ceza verildi.1815
6 Ocak 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır Barosu’nun eski Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesini
“Terörist cenazesi” olarak sunması nedeniyle A Haber hakkındaki şikayet dilekçesine ilişkin CHP İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal’a “Şikayetiniz inceleniyor” cevabını verdi. A Haber sunucusu Erkan Tan, 3
Aralık 2020’de “Sabah Ajansı” programında, 2015 yılında basın açıklaması yaparken kurşunların hedefi
olan Elçi’nin cenaze törenine ait fotoğraf karesini “ikinci fotoğraf, yine bir PKK’lı teröristin cenazesinden.
Burada da CHP’li vekiller… Mahmut Tanal var…” şeklinde sunmuştu. CHP’li Tanal, Tan hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve A Haber’i de RTÜK’e şikayet etmişti.1816
11 Ocak 2021
● Sözcü, Sivas merkezli Sivas Radyo Televizyonu’nun (SRT), satın almasıyla kuruluş çalışmaları
yürütülen Sözcü TV için yaklaşık 11 ay önce yaptığı logo değişikliği talebine halen yanıt vermeyen RTÜK’ün
Acun Ilıcalı’nın benzer talebini sekiz gün içinde sonuçlandırmasına tepki göstererek, “Sözcü TV, logo değişikliği işlemi için 11 aydır bekliyor. Acun olunca sekiz günde” ifadelerini kullandı. Haberde, “Sözcü TV, 21
Şubat 2020 günü Sivas merkezli uydudan ulusal yayıp yapan SRT kanalını, sahibi olan Mega Ajans
https://www.gercekgundem.com/guncel/319206/kizlierkekli-yuruyus-gerekcesiyle-lise-ogretmenine-sorusturma
https://twitter.com/yunusunbabasi/status/1475915992714858503?s=20
1814 https://t24.com.tr/haber/bogazici-rektorlugu-derslerine-son-verilen-can-candan-a-5-ay-sonra-yazi-gonderdi-sorusturmanin-nedeni-erkan-bas-paylasimiymis,1004273
1815 https://tele1.com.tr/cezalarin-arkasi-kesilmiyor-iktidarin-medya-masasi-rtukten-tele1e-bir-ceza-daha-300848/
1816 https://www.evrensel.net/haber/422957/tahir-elcinin-cenazesini-terorist-cenazesi-diye-sunan-a-haber-h-l-inceleniyormus
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Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın aldı. Kanalın ‘Sivas SRT’ olan logosunu ‘SZC’ olarak değiştirmek
için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e başvurdu. Ancak RTÜK, bu talebi aylarca gündeme almadı. Sözcü söz konusu durumu haberleştirerek kamuoyuna duyurdu. RTÜK, bu haberden sonra toplandı. Logo değişikliği
kararı beklenirken, Sözcü TV’ye ceza kesti. Gerekçe olarak ‘Sivas SRT’ logosunun, ‘SRT Sivas’ diye kullanıldığını gösterdi” şeklinde durumu açıkladı. Sözcü TV’nin bu gelişmeden sonra bir kez daha RTÜK’e başvurduğu belirtilerek, “Bütün evrakı ve ilgili formları istenilen şekilde yeniden düzenlenen başvuru dosyasının, eksiksiz olarak 11 Kasım günü RTÜK’e gönderildi. Dosyayı yine gündeme alınmayınca 1, 10 ve 16
Aralık tarihlerinde RTÜK’e, üç ayrı dilekçeyle başvurup logo değişikliği talebimizin onaylanması talep
edildi. Bu dilekçelerde, ‘Talebimizle ilgili aksi bir durum varsa bunun nedeninin bildirilmesi’ de istendi.
Ancak, bu konularda haftalar geçmesine rağmen bir geri dönüş olmadı” denildi.1817
13 Ocak 2021
● RTÜK, CHP’li Fikri Sağlar’a, Halk TV’deki “Şirin Payzın ile Sözüm Var” programındaki, “Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin
karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var” sözlerinin “toplumun adalet mekanizmasına güvenini zedeleyeceği” gerekçesiyle kanala para cezası verilmesine karar verdi. RTÜK, Sağlar’ın ifadelerini “Başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı
nefret duyguları oluşturma çabası” şeklinde değerlendirdi. RTÜK, TELE1 Ana Haber Bülteni sunucusu Evren Özalkuş’un, öğretim görevlisi Aylin Sözer’in yakılarak öldürülmesine ilişkin, “Az sonra Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl,
neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek
gibi görünüyor” ifadeleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının itham edildiğini belirterek oy çokluğuyla
kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.1818
15 Ocak 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hukukçu Kadınlar Derneği’nin çevrimiçi programında sansürle
ilgili yöneltilen bir soruya, “RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil sansür getiremiyor. Sansür siz de çok iyi
bilirsiniz, Anayasamız tarafından yasaklanmış. Biz sansür kurumu da olmak istemeyiz işin açığı. Bir programı yayınladıktan sonra denetimlerde çıkacak aksaklıklar sebebiyle denetleyebiliyoruz. Ama bu demek
değil ki elimizde başka bir argüman yok. İlla milli ve manevi değerlerimize sıkıntılı şekilde yayın yapacak
sonrasında biz arkasında cezai müeyyide uygulayacağız diye bir şey söz konusu değil. Sadece elimizde
sadece müeyyide yok ki. İzleyici temsilcilerimiz var. Onları uyarıyoruz. Yapılacak olan yayınların bizim
kriterlerimize, milli ve manevi değerlerimize aykırı olmamasını savunuyoruz, gereğini yapıyoruz” dedi. Şahin ‘milli ve manevi değerlerle ilgili dizilere daha yapıcı ve örnek teşkil edici senaryo için önemli adım
attıklarını’ belirterek, Dolmabahçe Buluşmaları adını verdikleri toplantılarda yapımcılara beklentilerini anlattıklarını söyledi.1819
24 Ocak 2021
● RTÜK, Halk TV’de bir konuğun sözleriyle ilgili verilen cezanın iptali istemiyle açtığı davaya savunma gönderdi.1820 RTÜK’ün savunmasında, “Medya iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, daha açık
ifadeyle istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda,
her program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmayacaktır” denildi.1821 RTÜK, 7 Nisan 2020’de Halk TV’de yayınlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” programında
konuğun kullandığı ifadeler nedeniyle kanala para cezası vermişti.1822
26 Ocak 2021
● RTÜK’te yapılan başkanlık ve başkan vekilliği seçiminde Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı’na
yeniden seçildi. RTÜK Başkan Vekilliği’ne ise kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.1823
27 Ocak 2021
https://www.birgun.net/haber/sozcu-den-rtuk-e-acun-ilicali-tepkisi-329940
https://www.evrensel.net/haber/423482/rtukten-halk-tv-ve-tele-1e-idari-para-cezasi
1819 https://tele1.com.tr/rtuk-baskani-sahin-maalesef-sansur-kurulusu-degil-sansur-getiremiyor-308101/
1820 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tvye-ceza-savunmasi-medya-iktidari-devirebilir-1808437
1821 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukun-ifade-ozgurlugu-kriteri-istedigini-soyleme-ozgurlugu-olmaz-haber-1511280
1822 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-ye-ceza-savunmasi-medya-iktidari-devirebilir-331600
1823 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sahin-yeniden-rtuk-baskani-6415158
1817
1818

175

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” dizisi, 95. bölümdeki yatak sahnesinin, aile yapısını bozduğu
gerekçesiyle RTÜK’e şikayet edildi.1824
28 Ocak 2021
● CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 2020 yılında verilen cezalara ilişkin “Öyle ki, bir
yıl içerisinde ATV hakkında yapılan 102 bin şikayeti sadece göstermelik bir cezayla geçiştirirken, iktidarı
sorgulayan, yeri geldiğinde iktidarı eleştiren kanalları ise para cezasıyla susturmayı hedefledi” dedi. Taşçı,
“İktidar yanlısı kanallara 400 bin lira ceza keserken, eleştirenlere tam tamına 25 katı olan 10 trilyon cezayı
reva gördü. Türkiye’nin son 20 yılında ilk kez ekran karartma cezasını hortlatan da Şahin oldu” diye konuştu. Kendileri gibi düşünmeyenlerle kavgalı olan kişi ve kurumların şimdi iç kavgaya tutuşmuş olduğunu
savunan Taşçı, “83 milyonun vergisiyle finanse edilen, kağıt üstünde kamu yayıncısı olan TRT’nin 14 kanalından hiçbirisi Ebubekir Şahin’in RTÜK Başkanlığı’na seçilmesini haber olarak vermedi. Tüm kayıtları
tek tek inceledim, bir saniye bile haberleştirilmemiş. RTÜK’ün en çok ceza verdiği haber kanalları, TELE1,
Halk TV ile KRT bile bu seçimi haberleştirirken, TRT vermiyorsa, bu önemle izlenmesi ve irdelenmesi gereken bir konudur” dedi. RTÜK Başkanlığı’nın seçim sonucuna ilişkin algı oluşturmaya çalıştığını vurgulayan Taşçı, “Sanırsınız Şahin oybirliğiyle seçilmiş. Seçimde sekiz üye oy kullanmış, Şahin altı üyenin oyuyla
seçilmiş, iki oy boş çıkmıştır. Hadi bu dağılımı vermediniz, en azından oyçokluğuyla denir. Bu da denmiyor,
çünkü oybirliğiyle seçilmiş gibi bir algı, hava yaratılmak isteniyor” tepkisini aktardı.1825
30 Ocak 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “RTÜK Başkanı Ebubekir
Şahin, hadsiz adam! Kanunu hazırladım, Meclise sevk edeceğim’ diyor. Bu Ebubekir’i geri çağırmak için
getirin kanun teklifini iki elle kimi diyorsanız yerine hemen seçelim, alın bunu görevden. Çekin bu hadsizi
oradan” sözlerine tepki gösterdi. Şahin, “Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme
yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst
Kurul üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. Milletvekillerimiz kanun teklifi hazırlarken vatandaşlarımızın, sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edebilmek adına kurumlardan bilgi almaktadır. Bu bağlamda yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art
niyetliliktir. Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum” açıklaması yaptı.1826
● Ankara Bölge İdare Mahkemesi, TELE1 programlarına konuk olarak katılan hukukçu Dr. Başar
Yaltı’nın, RTÜK’ün 1 Temmuz 2020’de aldığı “yayın durdurma cezası” kararına karşı yaptığı “ifade özgürlüğü ihlali” itirazını haklı buldu ve Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin ret kararını kaldırdı. Söz konusu ret
kararında ise, “ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. hakkında program yayınının beş gün süreyle durdurulmasına ilişkin RTÜK’ün 1 Temmuz 2020 tarihli toplantısındaki 10 sayılı kararının, anılan
şirkete ilişkin olduğu davacının kişisel menfaatini etkileyecek hukuki bir etki ve sonuç taşımadığı ve davacının, dava konusu işlemle güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin ihlal edilmediği sonucuna varılarak
davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir” denildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise, itirazı kabul ettiği kararında, “Davacı Yaltı’nın, yayını durdurulan televizyon kanalında zaman zaman konuşmacı
olarak programa katıldığı, görüş ve düşüncelerini açıklamak suretiyle kendini ifade ettiği, bahse konu kanalın kapatılması işlemi nedeniyle Anayasa ile teminat altına alınmış olan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti çerçevesinde kullandığı bir araçtan mahrum kalacağı, ifade hürriyetinin kısıtlanacağı, bu durumda
davacının kişisel, meşru ve güncel bir menfaatini ihlal niteliğinde olduğu, dolayısıyla davacının işbu iptal
davasını açabilmesi için ehliyeti bulunduğunun kabulü ve İdare Mahkemesince davanın esası yönünden
inceleme yapılarak işlemin hukuka uygun olup olmadığı hususunda bir hüküm kurulması gerektiği sonucuna
varılmıştır” denildi.1827
31 Ocak 2021
● RTÜK, dizi, haber bültenleri ve spor programlarında ‘yayın ilkeleriyle bağdaşmayan’ durumlara
karşı televizyon yayıncılarını uyarı açıklamasında, “bundan sonraki süreçte de benzeri ihlaller uzmanlarımız
tarafından titizlikle takip edilecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi,
https://t24.com.tr/haber/yasak-elma-daki-yatak-sahnesi-icin-rtuk-e-sikayet,929234
https://odatv4.com/102-bin-sikayete-1-ceza-28012138.html
1826 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskani-sahinden-chpli-ozgur-ozele-cevap-41728672
1827 https://tele1.com.tr/mahkemeden-flas-karar-yayini-durdurulan-tvler-icin-konuklar-rtuke-iptal-davasi-acabilir-318407/
1824
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internet, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan Üst Kurula ulaşan bildirimler de açıkça gösteriyor ki ekranlarımızda yer alan dramatik yapımlarda yani dizi filmlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden pek çok sahne
bulunmaktadır. Dizilerde milli ve manevi değerlerimizle genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer
verilmesi, sanki hiçbir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün
mamulleri ile alkol kullanımını özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez. Filmlerde çocuk
ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türden diyaloglarla görüntülerin ekrana
getirilmesi, dilin kaba ve argo kullanımına yer verilmesi toplumsal sorunlara yol açabilecek yanlışlardır”
denildi. Açıklamada, haber bülteni ve programlarıyla ilgili ise, “Bazı medya kuruluşlarının basın meslek
ilkelerini hiçe sayarak ve maksatlı olarak gerçek dışı haber vermelerini, yayın konuklarının asılsız beyanlarına müsaade edilmesini, yalan haberle gerçek haberi ayıramayan sunucuları ve her konunun uzmanı olduğunu iddia eden bazı sözde uzmanların halkı kışkırtmaya çalışan ayrıştırma çabalarını görmezden gelemeyiz. Yine bazı spor yorum programlarında toplumuzun bir kesimini veya meslek gruplarını rencide eden
söylemlere şahit oluyoruz” denildi.1828
3 Şubat 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi protesto yayınlarına ilişkin, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz
aleyhine yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız” dedi.1829
4 Şubat 2021
● RTÜK, Adana’nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde Atatürk Caddesi üzerindeki üç bin 365
metrekarelik arsa için yaklaşık 27 milyon lira bedelle ihale ilanı verdi. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı,
“Ekonomi tıkırındaysa, bugüne kadar devlete para kazandıran, hazineye para koyan RTÜK nasıl oluyor da
kaynak yaratmak için arsasını satışa çıkartacak noktaya geliyor? Sorumluların buna yanıt vermesi gerekiyor” tepkisini gösterdi. RTÜK’ün 2019 yılında 40 milyon, 2020 yılında 50 milyon, 2021 yılında da 65 milyon olmak üzere bütçeden üç yılda 155 milyon lira aldığını belirten Taşcı, “RTÜK hep devlete para kazandıran bir kurumdu. Gelinen nokta, hem ülke ekonomisini göstermesi bakımından önemli, hem de RTÜK
açısından içler acısı. Ekonomi iyiyse devlete her yıl para kazandıran RTÜK nasıl olur da Adana’nın göbeğindeki arsayı para için satışa çıkarır? Gelecek olan para nerede, ne amaçla kullanılacak olursa olsun. Birilerinin bunu izah etmesi gerekiyor” diye konuştu.1830
7 Şubat 2021
● RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Netflix, Blutv, Exxen gibi
tüm isteğe bağlı yayın kuruluşlarında ebeveyn kontrolü seçeneği olmasına rağmen bazı vatandaşlarca bunun
farkında olunamadığını ve bazılarınca ise bunun önemsemediği için aktifleştirilmediğini yazdı.1831 Uslu,
“İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini olumsuz
etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerini, bunların bu tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunmakla yükümlüdür. Bu kuruluşlar mevzuat çerçevesinde ebeveyn kontrolü araçlarını aktive etmişlerdir. İlgili kuruluşlar çocukları ve gençleri korumak adına gerekli teknik önlemleri aldılar. Bizler de ebeveynler olarak bu önlemleri izleme alışkanlıklarımıza entegre ederek gerekli
hassasiyeti lütfen gösterelim” ifadesini kullandı.1832
10 Şubat 2021
● RTÜK, hükümete yakın yayıncılık çizgisi izlemeyen KRT, Fox TV, Halk TV, Habertürk ve
TELE1’e idari para cezası verdi. RTÜK, “Özlem Gürses ile 20. Saat” isimli programda Gazete Pencere’de
yer alan “Bahçeli’ye aşı yapan hemşire dövüldü” şeklindeki mizah içeriği ile ilgili Gürses’in gerçekmiş gibi
yorum yapması gerekçesiyle Halk TV’ye idari para cezası uyguladı. Halk TV’nin “Kayda Geçsin” programı
hakkında ise RTÜK, “Türk Polis Teşkilatı bir siyasi partiye lüzumundan fazla sempati beslemekte… Bu
haliyle iktidar partisine muhalif davranan çocukların, gençlerin dolayısıyla lüzumundan fazla sert bir tepkiyle karşılaşıldığının farkındayım" ifadelerine “…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-o-yayinlara-dikkat-cekti-yakindan-izliyoruz-1810265
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043720706-rtuk-baskani-sahinden-bogazici-yayinlarla-ilgili-aciklama-yakindan-takip-ediyoruz/
1830 https://www.evrensel.net/haber/425178/rtuk-adanadaki-arsasini-satisa-cikardi
1831 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1358357011705004033
1832 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-baskan-yardimcisi-usludan-ebeveyn-kontrolu-hatirlatmasi
1828
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düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası
verdi. Üst Kurul, Habertürk’te yayınlanan “Enine Boyuna” programında CHP’li Berhan Şimşek’in söylediği “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan” sözlerinin de “kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi. RTÜK, TELE 1’de Rıfat Serdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için “diktatör” ifadesini kullanmasına “eleştiri sınırlarını aştığı” gerekçesiyle idari para cezası verirken ayrıca, bir başka programda Mine Kırıkkanat’ın küfür içeren ifadelerinin
hiçbir engelleme yapılmadan ekrana getirilmesinden dolayı da kanala idari para cezası verildi. Üst Kurul,
KRT’nin Zafer Arapkirli’nin sunduğu “Akşam Haberleri”nde geçen “Nedense şu anda güvenlik kuvvetlerinin halkın polisi olması gereken kuvvetlerimiz iktidarın sanki militanlarıymış gibi kullanılmaya çalışılıyor”
ifadelerine idari para cezası verilmesi kararlaştırdı. RTÜK, Fox TV’nin ana haber bülteninde, bir süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığı yönünde ifadelerinin bulunduğu habere, “Adı geçen süt üreticisine 2020 yılında yapılan tarımsal destek ödemelerinin açıkça belirtildiği Tarım ve Orman Bakanlığı
açıklamasına göre gerçeği yansıtmadığı RTÜK tarafından belirlendi” denilerek idari para cezası verdi.
RTÜK, ayrıca Fox TV’nin “Sen Çal Kapımı” dizisine “masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte
olduğu” ve “Türk aile yapısına aykırı olduğu” gerekçesiyle ve “Baraj” dizisine de “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı”
gerekçesi ile idari para cezası verildi. TV 8’deki “Kırmızı Oda”, Star TV’deki “Sefirin Kızı” ve Show
TV’deki “Çukur” dizisine şiddet içermesi nedeniyle para cezalarına hükmeden Üst Kurul, Show TV’deki
“Arıza” dizisine de hiçbir bipleme veya engelleme yapılmadan küfürlü ifadenin ekrana yansıtılması nedeniyle para cezası verdi. Bu arada halkı dolandırdığı gerekçesi ile Şu TV’nin yayın lisansı iptal edildi. Öte
yandan GÜÇLÜ, HM (Haberin Merkezi), PARK TV, FUL TV, 363 TV ve BERAT kanallarına yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezaları verildi.1833
16 Şubat 2021
● TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, “RTÜK’ün satışa çıkardığı 3,365 m2’lik alan, kent merkezimizde kalan kamuya ait yeşil alan olabilme niteliğinde belki de son bir iki noktadan birisidir. Atatürk
Caddesi üzerindeki RTÜK’e ait taşınmaz ihalesi iptal edilip, gerekli düzenlenme yapılarak yeşil alan olarak
kamuya açılmalıdır” açıklaması yaptı. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet Uncu,
yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen yıllar içinde; kamu yararına uygun planlama anlayışı terk edilmiş ve rant
temelli siyasetten desteklenen yapılaşmalar boy vermiştir. Cadde kenarlarındaki bahçeli tarihe tanıklık eden
binalar yerini, artan nüfusu ve araç trafiği ile şehir merkezine olumsuz katkıları olan yüksek yoğunluklu,
yüksek rantlı yapılaşmalara bırakmıştır” ifadelerinde bulundu. Resmi kurum arsalarının satılmasıyla, ülke
ekonomisini kurtaracak kaynak oluşturulamayacağının da açık olduğunu belirten Uncu açıklamada, “RTÜK
arsası gibi rant getirisi yüksek arsaların satış yoluyla bireysel mülkiyete konu edilmesini kabul edilemez
buluyoruz. Kente ve kentsel topraklara sadece ‘ekonomik değer’ olarak bakılması, kentleri yaşanılamaz hale
getirmektedir. RTÜK arsasının, kentimiz yararına uygun şekilde kalması sağlanmalıdır. Kentlerin geleceği
kısa dönemli çıkarlar uğruna ipotek altına alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.1834
28 Şubat 2021
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in,
RTÜK’ün Fox TV, Halk TV, TELE1, Habertürk ve KRT’ye verdiği ekran karartma ve yüksek miktarlardaki
para cezalarına ilişkin soru önergesi yanıtında, RTÜK’ün verdiği cezalarda “eşit ve tarafsız değerlendirmeler” yaptığını savundu. Ersoy, Habertürk’e verilen beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para
ceza verilmesini ilişkin “(CHP’li Ali Başarır) Milletvekilinin açıklamalarına diğer konuklara nazaran program sunucusunun ciddi bir şekilde tepki vermediği ve açık bir şekilde itiraz etmediği” gerekçesiyle ceza
verildiğini söyledi. Ersoy’un yanıtını eleştiren Çakırözer, “RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın raporu var: Sadece
2020 yılında Halk TV, TELE1, KRT, Fox ve Habertürk’e toplam 54 kez ceza kesilmiş” dedi. A Haber, ATV,
Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece dört kez ceza kesildiğini vurgulayan Çakırözer, “Halk
TV’ye beş gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. TELE1’e beş gün ekran karartma dahil toplam 19
yaptırım. KRT’ye üç idari para cezası, Fox TV’ye dokuz idari para cezası ve üç ana haber bülteni durdurma
1833
1834

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-yine-ceza-yagdirdi-1812776
https://www.birgun.net/haber/rtuk-e-ait-tasinmaz-ihalesi-iptal-edilmelidir-334391
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cezası. Habertürk’e ise bir yılda yedi yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10
milyon lira para cezası kesilmiş” ifadelerinde bulundu.1835
1 Mart 2021
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) televizyon kanallarına verdiği ekran karartma ve para cezalarıyla ilgili soruları yanıtladı.1836 Ersoy, “Bütün medya hizmet sağlayıcılarının yayınları hem kamuoyunun
hem de yayıncıların menfaat ve değerleri göz önünde bulundurularak tarafsız ve eşit olarak 6112 Sayılı
Kanun’da yer alan hükümler uyarınca değerlendirilmektedir” dedi. Buna karşı Çakırözer ise, “RTÜK üyesi
İlhan Taşcı’nın raporu var: Sadece 2020 yılında Halk TV, Tele1, KRT, Fox ve Habertürk’e toplam 54 kez
ceza kesilmiş. A Haber, ATV, Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece dört kez! Halk TV’ye beş
gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. Tele1’e beş gün ekran karartma dahil toplam 19 yaptırım.
KRT’ye üç idari para cezası, Fox TV’ye dokuz idari para cezası ve üç ana haber bülteni durdurma cezası.
Habertürk’e ise bir yılda yedi yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10 milyon
TL para cezası kesilmiş. İktidar yanlısı kanallara ise yapılan yüzbinlerce şikâyete rağmen sadece 400 bin
lira. Tam 50 kat fark var! Bu cezaların neresi tarafsız, neresi eşit? Gerçek habercilik yapan kanallar RTÜK
Başkanının bizzat talimatlarıyla, en ağır para cezalarıyla karatma cezalarıyla susturulmak isteniyor” tepkisini gösterdi.1837
23 Mart 2021
● RTÜK, HDP tarafından Habertürk, CNN Türk, ATV ve A Haber’deki bazı programlarda parti aleyhinde kullanılan ifadelerle ilgili 16 farklı dilekçeyle yaptığı şikayetlere rağmen ihlal olmadığını savunarak,
AKP – MHP üyeleri oy çokluğuyla basın ve ifade özgürlüğü kapsamında sonucuna ulaştı.1838 HDP’nin şikayet ettiği olaylar arasında, “Gazeteci Nedim Şener’in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş’in sunduğu Habertürk “Gündem” programındaki ‘HDP’nin Türkiye’de bir kaos yaratma peşinde olduğu’ sözü ve ‘içerde
ayaklanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar’ ifadesi, Habertürk’teki “Türkiye’nin Nabzı” programında gazeteci
Metin Özkan’ın ‘HDP milletvekilleri Gazi Meclisi tehdit etti’ iddiası ve Para Gündem programında siyaset
bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin’in HDP yöneticileriyle alakalı olarak ‘savunulamayacak derecede suça batmışlar’ ifadeleri yer alıyordu.1839
30 Mart 2021
● RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, medya hizmet
sağlayıcı kuruluşlara lisans süresi bitimine en az iki ay kala RTÜK’e müracaat ederek lisans yenilenmesi
talebinde bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Uslu, “Süresi sona erecek olan ve lisansının devam etmesini
isteyen kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yapılan denetimle tespit edilmesi
ve talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca 10 yıl süre ile yenilenir. Yenilenen lisans için mevzuat çerçevesinde belirlenen ücret ödenir. Her bir yayın tekniğine ilişkin
olarak verilen lisansların her biri için lisans ücreti alınır” dedi.1840
31 Mart 2021
● RTÜK, Halk TV’ye üç, TELE1’e iki idari para cezası verdi. Halk TV’deki “Medya Mahallesi”
programında yorumcu Emir Çapa’nın “Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir… Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez” sözlerine “Allah’ı hafife alır nitelikte müstezih ifadeler” gerekçesiyle idari para cezası verildi. Özlem Gürses’in sunduğu “Kayda Geçsin” programında Ankara
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili yorumcu Murat Ağırel’in “Parsel Parsel” kitabı
kapsamında “FETÖ’nün siyasi ayağı ve destekleyicisi olma, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapma” ifadesini “yayın ilkesi ihlali” olarak değerlendirdi ve para cezası verdi.1841 “İki Yorum” programında Levent
Gültekin’in eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle idari para cezası

https://bianet.org/bianet/medya/240077-bakan-rtuk-un-kestigi-cezalari-savundu-esit-ve-tarafsiz
https://www.gazeteduvar.com.tr/haberturke-yayin-durdurma-cezasina-gerekce-sunucu-ciddi-tepki-vermedi-haber-1514698
1837 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakan-mehmet-nuri-ersoydan-sasirtan-haberturk-cevabi-chp-eskisehir-milletvekili-utku-cakirozer-sormustu-430804h.htm
1838 https://www.evrensel.net/haber/428802/rtuk-hdpnin-sikayetlerini-reddetti
1839 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_hdpnin_yaptigi_sikayeti_reddetti_ifade_ozgurlugu_33416
1840 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-lisans-yenileme-suresi-uyarisi-339431
1841 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-ve-tele-1-e-dini-cezalar-339580
1835
1836
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1842

verdi.
TELE1’de yayınlanan “18 Dakika” programında Emre Kongar’ın kullandığı “islami terör” ifadesini “toplumun dini hassasiyetlerine aykırı” görüşüyle idari para cezası verdi. Aynı programda Merdan Yanardağ’ın yedi sene önce ölen Ünal Osmanağaoğlu ile ilgili “Kemal Türkler’in katilidir” ifadesi için para
cezası uyguladı.1843
1 Nisan 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global’de “Az Önce Konuştum” programında Candaş
Tolga Işık’ın “Talimat geliyor mu?” sorusuna, “Bir bakan dediği için bir kuruluşa ceza vermemiz bu dediğim sistemde mümkün mü?” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı’ndan kendilerine bir talimat gelmediğini söyleyen Şahin, “Kurulumuz benimle dokuz kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AKP’den dört,
CHP ve MHP’den iki, HDP’den de bir arkadaşımız var” diyerek talimat ile karar alınmadığını savundu.
Şahin, “Sözcü TV’ye neden izin verilmiyor?” sorusuna, “Sözcü TV, Sivas’taki bir kanalı satın aldı ve logoyu
yanlış kullandı. Önce biz uyardık. Yapay zeka bu logoyu algılamıyor. Tam biz kurula alacağız Türk patent
bu logoyu onaylamamış. Sözcü TV’nin buradaki eleştirisinden ben de memnun değilim. Sözcü TV logolarla
ilgili yasal düzenlemeleri tekrar yaparsa kurula gelecek ve bu kurulda karar çıkacak” yanıtını verdi.1844
2 Nisan 2021
● Türkiye’de 61 baro başkanı, Kanal D’de yayımlanan “Arka Sokaklar” dizisinin 583. bölümünde,
“avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı
karşıya getirilmek istendiği” gerekçesiyle RTÜK’e idari yaptırım uygulanmasını talep etti.1845 Dilekçede
özetle, “Avukat rolünü canlandıran şahıs, polis rolünü canlandıran kişilerce kelepçelenerek gözaltına alınmakta ve yine aynı sahnede polis memuru tarafından avukata tokat atılmaktadır. Hangi sebeple olursa olsun
bir avukata bu muamelenin yapılabilmesi kabul edilemez. Kaldı ki bu muamele bir avukata değil de sıradan
bir vatandaşa karşı gerçekleştirilseydi dahi hiçbir haklılık payı bulunmadığı gibi bu muamelenin kanun ordusu niteliğindeki polis teşkilatının vakar ve itibarına da zarar vereceği tartışmasızdır” denildi.1846
5 Nisan 2021
● RTÜK, 104 amiral imzasıyla yayınlanan Türkiye’nin Montrö Anlaşması’nı koruması gerektiğiyle
ilgili bildiriye ilişkin, “Demokrasi yolunda çokça bedel ödeyen ülkemizin anayasal bir kurumu olarak, cunta
eskilerinin milli iradeyi hedef alan hukuk dışı bildirisini kınıyoruz” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Demokrasimiz geçmişte maalesef ki, darbeler ve cuntalarla mücadele etmek zorunda kalmış, aziz milletimiz bugüne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşılaşmıştır. Ama Yüce Türk Milleti, kendi değerlerine savaş
açanlara asla müsaade etmemiş demokrasisini taçlandırmıştır. Yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız. RTÜK cunta meraklılarının ekranlardaki haddini
aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının,
ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir” denildi.1847
● CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’daki RTÜK’e ait 3 bin 365 metrekarelik arsanın 9
Mart’ta yapılan satış ihalesini TBMM gündemine taşıdı. Barut, “RTÜK, Adana’nın Seyhan İlçesi’ndeki
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mülkiyetindeki 3 bin 365 metrekarelik arsayı ‘Kapalı teklif usulü’ ile
yaklaşık 27 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Haklı itirazlara ve satışın yapılmaması için çağrılara rağmen satış ihalesi 9 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapıldı” dedi.1848
● RTÜK, TDK ile “Dünya dili Türkçe” seferberliği kapsamında yayınlarda daha doğru Türkçe kullanımı için protokol imzaladı.1849
11 Nisan 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, son beş yılda Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yönelik
küfür, aşağılama ve hakaret nedeniyle RTÜK’e iki bin 672 şikayetin geldiğini ancak RTÜK’ün bu
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-halk-tvye-3-tele-1e-2-ayri-para-cezasi-verdi-1824659
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rtukten-6112-sayili-kanuna-aykiri-yayin-yaptiklari-gerekcesiyle-halk-tv-ve-tele-1e-idari-para-cezasi-verildi/2194025
1844 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-sahinden-hic-talimat-gelmiyor-mu-ve-sozcu-tvye-neden-izin-verilmiyor-sorularina-yanit-1825029
1845 https://www.sondakika.com/haber/haber-arka-sokaklar-daki-bir-sahne-avukatlari-ayaga-14036965/
1846 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/arka-sokaklar-dizisi-barolari-ayaga-kaldirdi-61-barodan-rtuke-sikayet-1825090
1847 https://www.milligazete.com.tr/haber/6893720/rtuk-emekli-amirallerin-hazirladigi-bildiriye-tepki-gosterdi
1848 http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/rtuk-arsasinin-satis-ihalesi-iptal-edilsin-26910.html
1849 https://www.yenimesaj.com.tr/rtuk-ve-tdkdan-is-birligi-H1384440.htm
1842
1843
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şikayetlerden yalnızca dördünü görüşerek karara bağladığını bildirdi. Taşcı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yönelik hakaret ve küfür nedeniyle ilk sırada 448 adet şikayetle Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e
ait Beyaz TV’nin yer aldığını, 307 şikayetle sırayı Akit TV’nin aldığını, TVNet hakkında 262 adet, A Haber
hakkında 106 şikayet yer alırken TRT Çocuk hakkında bile 65 adet şikayetin bulunduğunu açıkladı.
RTÜK’ün verilerine göre, hakaret nedeniyle en düşük idari para cezası gibi göstermelik yaptırım verilen
kanalların ise Akit TV, TVNet, Ülke TV ile Kanal A olduğu söyledi. Taşçı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
kendisini yalnızca ve yalnızca AKP’nin ve Sarayın koruyucusu gibi görüyor. Erdoğan ve AKP dışında televizyon kanallarında kim kime ne derse desin, duymazdan görmezden geliyor. Tüm yayıncılara eşit mesafede durmak, yayınlarla ilgili de hakkaniyetli olmak zorunda. Ancak rakamlarda ortaya koyuyor ki, RTÜK
Başkanı ve yönetimi, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsızlar” dedi.1850
12 Nisan 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, birden fazla maaş almasına ilişkin tartışmalara ilişkin “Beni hedef
göstermek amacıyla algı yaratanlar var. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle
doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı
söylemek istiyorum” dedi.1851 CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bankası’ndan aldığı maaşın “yasal ve etik olduğunu” açıklamasına “RTÜK Başkanı’nın Halkbank Yönetim Kurulu’nda ne işi var? Biraz utansanız keşke” tepkisini gösterdi.1852 İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, “Çocuğuna harçlık veremediği için intihar eden babaların olduğu, geçim sıkıntısı yüzünden yuvaların dağıldığı ülkede yasal olabilir belki ama ahlaki değil” dedi.1853 Medya Ombudsmanı Faruk
Bildirici de, “Şahin, girişimim sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalınca Halkbank’tan avantaya bağlanmıştı. Bankacılık bilmeden Halkbank’tan ek maaş almayı vicdanına sığdırabiliyor, etik diyor!
Madem ‘uçuk rakam’ değil, RTÜK, Halkbank ve BİK’ten kaç para alıyorsun? Hadi açıkla”1854 dedi.1855
14 Nisan 2021
● RTÜK, Kanal D, Show TV ve Fox TV’ye diziler, TV8’de yayınlanan bir yarışma programı ve Halk
TV’ye bir haber nedeniyle idari para cezası verdi.1856 Halk TV Ana Haber Bülteni’nde İstanbul’un Eyüpsultan Belediyesi’nden yardım isteyen bir vatandaşa AKP üyelik şartı sunulduğu iddiasının dile getirilmesine
ilişkin “yalan haber” gerekçesiyle ceza verildi. Kanal D’nin “Arka Sokaklar” dizisinde peygamber Hz. Muhammed’in hadisinin anlamından koparılmasına ilişkin şikayetler sonucunda “Türk toplumunun milli ve
manevi değerlerine aykırı olduğu” gerekçesiyle yayın ilkelerinin ihlal edildiği belirtildi. Show TV’nin “Çukur” dizisine “şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ihlal edildiği gerekçesiyle ceza verildi.
Fox TV’nin “Baraj” dizisine, “evliliğe bakış açısını olumsuz yönde etkileyen içerikler yer aldığı” iddiasıyla
ve “Yasak Elma” dizisine ise, “toplumun milli ve manevi değerleriyle ailenin korunması ilkesine” aykırılık
tespit edilerek ceza uygulandı. TV8’deki “Survivor” yarışma programına “yayın hizmetleri şiddeti özendiremez ve kanıksatıcı olamaz” hükmünün ihlali gereği yaptırım uygulandı.1857
19 Nisan 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar
verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösterdiklerini söylerek, “Ülke güvenliğimizi
tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Kısacası RTÜK’ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamaktır” dedi.1858
21 Nisan 2021
● RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları nedeni ile hakkında inceleme başlattı. RTÜK, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın
https://www.birgun.net/haber/cumhuriyete-hakarette-ceza-yuzde-1-bile-degil-rtuk-ten-2-bin-672-sikayete-sadece-dort-ceza-340857
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuba-kalcik/2021/04/12/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-escinselligi-cocuklarimiza-ozendiren-dizilere-izin-veremeyiz
1852 https://twitter.com/alimahir/status/1381533269947203584
1853 https://twitter.com/MetinErgun48/status/1381522330430676992
1854 https://twitter.com/farukbildirici/status/1381568198445834243
1855 https://t24.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-in-maas-aciklamasi-tepki-cekti-biraz-utansaniz-keske,945345
1856 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-programlar-nedeniyle-yayinci-kuruluslara-ceza/2208877
1857 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-programlar-nedeniyle-yayinci-kuruluslara-ceza/2208877
1858 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-rtukun-amaci-ailece-izlenebilecek-ve-dinlenebilecek-yayinlarin-yapilmasini-saglamaktir/2213707
1850
1851
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açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun’un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır”1859 açıklaması yaptı. Altay, “Umarım Erdoğan’ın sonu Menderes’e benzemez” demişti.1860
● RTÜK, KRT’de Gürkan Hacır’ın sunduğu “Şimdiki Zaman” programında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” edildiği iddiasıyla kanala en üst sınırdan idari para cezası verdi.1861 Söz konusu yayında CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir” demişti.1862 Üst Kurul1863 Halk TV’de yayınlanan
“Haber Masası” programında avukat Afşin Hatipoğlu’nun MHP’ye yönelik sözleri nedeniyle kanala en üst
sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.1864
28 Nisan 2021
● RTÜK, TELE1 ve Kanal D’ye idari para cezası yaptırımı uyguladı. Üst Kurul, TELE1’de “Ankara
Rüzgarı” programında Rifat Serdaroğlu’nun “Hala bu ülkede Atatürk adını ananlardan, Atatürk ilkelerinden
bahsedenlerden nem kapan, sinir olan, gıcık kapan bir iktidar var. Şimdi söylemek istemiyorum ama yani
zaten sırtında Kuddusi Okkır’dan tutun Kaşif Kozinoğlu’ndan Yarbay Ali Tatar’a kadar bir sürü ölümün
sorumluluğu olan bilinen bilinmeyen adam öldürme kabiliyetine sahip bir örgüt var” sözlerini inceledi.
RTÜK, Serdaroğlu’nun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği iddiasıyla TELE1’e de idari
para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisi için “manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “kadınlara yönelik baskıları teşvik
eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” gerekçeleriyle kanala idari para cezasına karar verdi.1865
29 Nisan 2021
● RTÜK, Covid-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 30 Nisan-17 Mayıs arasındaki
“tam kapanma” döneminde, salgına ilişkin haberlerin hazırlanmasında titizlik gösterilmesi gerektiğini, haberlerin daha detaylı ve sıklıkla izleneceğini bildirdi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun
açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiği, çocukların ruhsal gelişimi göz
önünde bulundurularak, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel içeriklerden kaçınılması gerektiği vurgulandı. Daha eğlendirici, rehabilite edici içeriklerin hazırlanarak yayınlanması maddesi de yer aldı.
Bu dönemde, evlerde spor yapmaya teşvik edecek yayınların artırılmasına önerildi. Aşılamaya ilişkin haberlerin de yeterli araştırma yapılarak aktarılması gerektiği ifade edildi.1866
● RTÜK’ün 427 gündür logo değişikliğine onay vermediği SÖZCÜ TV, okuyucularını bekletmemek
için YouTube ve sozcu.com.tr internet sitesi üzerinden özgür ve bağımsız yayıncılığa başlayacaklarını açıkladı. SÖZCÜ TV’nin ilk yayınının, 29 Nisan saat 14.00’te, genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sunumuyla başlayacağını duyurdu.1867
1 Mayıs 2021
● RTÜK, Türkiye Haber-İş Sendikası ile 2021-2022 yıllarını kapsayan ve Üst Kurul’un daimi işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzaladı.1868
2 Mayıs 2021
● RTÜK, televizyon kanalları Ankara temsilcilerine, yayınlarda kalabalık görüntülerin kullanılmasından kaçınılması gerektiğini bildiren bir metin gönderdi. Metinde, “Televizyonlarda yayınlanan bazı görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmeden yayınlandığı tespit edilmiştir. Özellikle tam kapanma döneminde,
başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insanların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermektedir” denildi. Üst Kurul’un metninde, “Bu sebeple tüm milletçe büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz tam kapanma dönemini sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak için yapılan yayınlarda,
https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1384797749980377088
https://www.trthaber.com/haber/gundem/altayin-aciklamalarina-rtukten-inceleme-574705.html
https://www.gazeteciler.com/haber/cumhurbaskanina-hakaret-krtye-ceza-getirdi/410170
1862 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-chpli-ozkocun-sozleri-nedeniyle-krtye-ceza-6387475/
1863 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-chpli-ozkocun-sozleri-nedeniyle-krtye-ceza-6387475/
1864 https://www.gazeteciler.com/haber/cumhurbaskanina-hakaret-krtye-ceza-getirdi/410170
1865 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtuk-televizyon-kanallarina-ceza-yagdirdi-6401186/#:~:text=Radyo%20ve%20Televizyon%20%C3%9Cst%20Kurulu,idari%20para%20cezas%C4%B1%20yapt%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1%20uygulad%C4%B1.&text=RT%C3%9CK%20%C3%9Cyeleri%20toplant%C4%B1da%20Ankara%20Cumhuriyet,namusla%20yaparsan%20AKP'de%20yad%C4%B1rgan%C4%B1rs%C4%B1n.
1866 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-yayincilara-izlenme-oranlarinin-artacagi-tam-kapanma-donemine-iliskin-hatirlatmalarda-bulundu/2224288
1867 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukun-427-gundur-logo-degisikligine-onay-vermedigi-sozcu-tv-youtubeda-yayinda-6402038/
1868 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-ile-turkiye-haber-is-sendikasi-arasinda-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi/2226333
1859
1860
1861
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kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet gösterilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir” denildi.1869 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız
yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş
olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık.1870 Hatırlatmamızın
amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya
katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz” 1871
dedi.1872
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise1873 RTÜK Başkanı Şahin’in televizyon kanallarının yöneticilerine “lebalep” görüntüleri kullanmamalarına ilişkin özel talimat gönderdiğini iddia etti. Taşcı, “Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir ‘talimat’ gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri
kullanmamaları; bunun yerine ‘boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması istendi! Statlar, kongreler
gösterilmeyecek” mesajını paylaştı. Buna karşı Şahin,1874 “Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem
boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın
amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya
katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.1875
5 Mayıs 2021
● RTÜK, uluslararası müzik platformu Spotify’ın1876 başvurusunu değerlendirerek, kuruluşa lisansını
verdi. Spotify RTÜK’ten aldığı isteğe bağlı yayıncılık lisansıyla 10 yıl süreyle Türkiye’de faaliyetlerini sürdürebilecek. RTÜK ayrıca geçen yıl yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını
üç ay erteleyen ve medya kuruluşlarının RTÜK’e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir
Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini öteleyerek, zor durumdaki yerel yayıncılar için her
yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz
ödemesini dört ay erteledi. Korona virüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen
yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021 olan Temmuz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2021’e ertelendi.1877
7 Mayıs 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, lisansını alan uluslararası müzik platformu Spotify’ın içeriklerinin
Türkiye’deki yasalara uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.1878 Şahin, “Spotify artık 6112 sayılı
kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak
gerekeni yaparız. Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye’ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden
kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu.1879 Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar.
Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans
başvuruları RTÜK’e devam ediyor” dedi.1880
● Anayasa Mahkemesi1881 (AYM), internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarının, yönetmelikle RTÜK iznine bağlanması ve RTÜK tarafından denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemenin iptali
talebini oy çokluğu ile reddetti. AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve eski
Başkanvekili Engin Yıldırım dahil beş üye, usul ve esasların kanunla değil yönetmelikle belirlenmesinin
“ifade ve basın özgürlüğünün ancak kanunla sınırlandırılabileceği” gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk-Dilediğin Yerde, D-Smart
https://www.evrensel.net/haber/432089/rtukten-televizyon-kanallarina-kalabalik-goruntuleri-gostermeyin-talimati
https://twitter.com/ebekirsahin/status/1388874565712060419
https://twitter.com/ebekirsahin/status/1388874567377199105
1872 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tasci-rtuk-baskani-tv-yoneticilerine-ozel-hattan-lebaleb-goruntuleri-kullanmamalari-talimati-gonderdi,949853
1873 https://twitter.com/ilhantasci/status/1388809284276867075
1874 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1388874565712060419
1875 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tasci-rtuk-baskani-tv-yoneticilerine-ozel-hattan-lebaleb-goruntuleri-kullanmamalari-talimati-gonderdi,949853
1876 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105071044443758-rtuk-baskani-sahin-spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-zorunda/
1877 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105051044429937-rtuk-yerel-radyo-ve-televizyonlarin-kanalfrekans-taksit-ucretlerini-4-ay-erteledi/
1878 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105071044443758-rtuk-baskani-sahin-spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-zorunda/
1879 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuba-kalcik/2021/05/07/spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-sekilde-duzenlemek-zorunda
1880 www.demokrathaber.org/internet-dunyasi/spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-h144612.html
1881 https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2021/14
1869
1870
1871

183

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Go, Turkcell TV+, Vodafone TV gibi milyonlarca abonenin takip ettiği online TV platformları ile internet
radyoları, internet televizyonlarına RTÜK denetimi getiren düzenlemeyi CHP iptal istemiyle AYM’ye taşınmıştı.1882
● Ankara 1. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün, Fox Life kanalındaki eşcinsel sahne sebebi ile kanala verdiği beş günlük yayın durdurma cezasına ilişkin, “Eşcinsellik ahlaksızlık değildir” değerlendirmesinde bulunarak, kararın iptaline hükmetti. Mahkeme, “Cinsel bir yönelim ‘ahlaksızlık’ olarak değerlendirilmemelidir. Lezbiyenlik olgusunun var olduğu bir dizinin izlenmesi toplumun bütün kesimleri için ‘ahlaksızlık’
olarak değerlendirilemez” görüşüne yer verdi.1883
11 Mayıs 2021
● RTÜK,1884 Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere saldırısına,
“İnsanlık ayıbına dur demek için Türk medyası olarak topyekûn dimdik ayaktayız” açıklaması yaptı.1885
15 Mayıs 2021
● RTÜK, Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen oyuncu Çağla Akalın’ın katıldığı Acun Ilıcalı’ya ait
Exxen platformunda yayınlanan “Katarsis” programının1886 11. bölümünü yayından kaldırdı. Akalın, “Çocukluğumu, gençliğimi, yaşadığım acıları anlatmaktan başka bir şey yapmadığım ve birçok kişinin yüreğine
dokunan programın benim olduğum bölümü RTÜK tarafından ceza yemiş. Son iki gün takipçilerimden gelen mesajlar üzerine programın Exxen’den kaldırıldığını fark ettim. Program sunucusu Gökhan Çıra’ya durumu sorduğumda ‘kendisinin de programın yayından kaldırıldığını yeni öğrendiğini ve üzgün olduğunu’
söyledi. Yapılan açıklamada benim konuk olduğum “Katarsis” yayını için RTÜK tarafından platforma para
cezası verildiğini ve yayının kaldırılması istendiği söylendi” dedi.1887
17 Mayıs 2021
● Radyo Televizyon Üst Kurumu Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin1888 RTÜK’ün cezalarına ilişkin yayımladığı rapora dayalı yapılan
“RTÜK iktidarın sopası” içerikli haberlerin halkı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibaret olduğunu öne
sürdü.1889 Muhalefet partisi temsilcilerince RTÜK’e yönelik karalama kampanyası başlatıldığı suçlamasında
bulunan Şahin, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin raporuna dayandırılarak bazı
basın ve yayın organlarında yer alan ‘RTÜK iktidarın sopası’ ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle
etmeye yönelik yalanlardan ibarettir. Üst Kurulumuzun vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar
arkasındayım” dedi. Şahin, bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğunun “yalan beyanlarla
sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duygularını istismar edenleri kapsadığını” öne sürdü. Radyo Televizyon Üst Kurumu Başkanı Şahin, “Daha açık ifade etmek gerekirse söz konusu haberlerdeki cezalar muhalefet yapan medya kuruluşlarına değil, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel gücü artırıcı etkisi olduğu iddia edilen sahte ilaç pazarlayanlara, sahte cep telefonu gibi kalitesiz taklit ürünler satanlara ya da ekranlarda halkın dini duygularıyla oynayarak muska yazan sahtekarlara yöneliktir” açıklamasında bulundu.1890
18 Mayıs 2021
● RTÜK, trans oyuncu Çağla Akalın’ın Exxen’de katıldığı “Katarsis” programında sansüre uğramasına ilişkin programa ceza vermediğini ve programı kaldırma yetkisinin bulunmadığını açıkladı. Söz konusu
programın Exxen tarafından kaldırıldığı anlaşıldı. RTÜK, Journo tarafından yapılan bilgi edinme başvurusuna, “Başvurunuza konu yayın sebebiyle Exxen platformuna Üst Kurulumuz tarafından uygulanan herhangi bir müeyyide bulunmamaktadır. Hangi programları yayınlanacağı ve hangi programların yayından
kaldırılacağı hususu yukarıda da açıklandığı üzere tamamen medya hizmet sağlayıcıların kendi

https://www.birgun.net/haber/rtuk-un-internete-sansur-yetkisi-aym-oy-coklugu-ile-davayi-reddetti-5-uyeden-itiraz-geldi-343948
https://www.ozenlihaber.com/haber/1212/rtuk-ceza-kesti-mahkeme-bozdu-escinsellik-ahlaksizlik-degildir.html
1884 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8574/israilin-mescid-i-aksa-saldirisini-lanetliyoruz.html
1885 https://www.aydinlik.com.tr/haber/rtuk-ten-kudus-tepkisi-tum-dunya-basinini-harekete-gecirmek-uzere-elimizden-gelen-gayreti-surdurecegiz-243856
1886 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trans-oyuncu-cagla-akalinin-katildigi-program-rtukun-cezasiyla-kapatildi-1836369
1887 https://www.birgun.net/haber/trans-oyuncu-cagla-akalin-in-katildigi-program-rtuk-un-cezasiyla-kapatildi-344781
1888 https://www.gazeteciler.com/haber/rtuk-baskani-sahinden-flas-aciklama-bizi-iktidarin-savunucusu-ilan-etmek-aymazliktir/410533
1889 https://www.turktime.com/haber/rtuk-baskani-sahin-den-chp-li-ilgezdi-ye-tepki/578267
1890 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-sahin-muhalefete-yuklendi-bize-iktidar-savunucusu-demek-aymazliktir-345021
1882
1883
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inisiyatiflerine bırakılmıştır. Bu konuda Üst Kurumumuzun herhangi bir şekilde müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.1891
23 Mayıs 2021
● Radyo Televizyon Üst Kurumu üyesi İlhan Taşcı, izleyicilerin televizyon yayınlarındaki şikayetlerinde, T.C. kimlik numarası ve açık adres bilgilerinin istenmeye başlandığını açıkladı. Düzenlemeye göre,
kimlik numarasını vermek istemeyen vatandaşların, yayınlara ilişkin şikayetlerinin sisteme işlenmediği belirtildi. Taşcı, söz konusu zorunluluktan önce 15 bin ila 25 bin arasında şikayet ulaşırken, yeni düzenleme
ile üç dört bin civarında şikayetin ulaştığını söyledi. Taşcı, “düzenlemenin fişleme anlamına gelebilecek
nitelikte bir yöntem” olduğunu ifade ederek, “yapılan şikayetlerle görüşülen dosyalar arasındaki rakamsal
uçurumu kapatmak ve iktidara yakın olup haklarındaki şikayetlere rağmen düzgünce rapor yazılmayan yandaş kanalların yasaya aykırı yayınlarını perdelemek” dedi.1892
31 Mayıs 2021
● RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “2020 Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu”na göre, geçen yıl 283 bin 498 kişi, e-devlet, RTÜK web sitesi, ALO 178,
RTÜK Mobil uygulaması ve çeşitli kanallar üzerinden TV yayınlarıyla ilgili şikayetçi oldu. Raporda, RTÜK
İletişim Merkezi’ne yapılan bildirimlerin 280 bin 931’i şikayet, 1455’i öneri ve talep, 1112’si ise beğeni
içerikli bildirimlerden oluştuğu belirtildi. Vatandaşlar, en çok 94 bin 795 bildirimle dizi filmleri şikayet
etti. Dizi filmlerden sonra en çok şikayet alan program türü, 75 bin 774 bildirim ile “reality show” oldu.
Bunu 68 bin 51 bildirim ile “haber programları”, altı bin 109 ile “yorum programları” ve beş bin 989 bildirim
ile “beceri ve direnç yarışmaları” takip etti. RTÜK Başkanı Şahin, salgın dönemindeki televizyon izleme
süresindeki artışın, vatandaş bildirimlerinde de ciddi bir yükselişe neden olduğunu, geçen yıl RTÜK İletişim
Merkezi’ne gelen vatandaş bildirimlerinde bir önceki yıla göre yüzde 164 oranında dikkat çekici bir artış
yaşandığını söyledi.1893
1 Haziran 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, 21 Temmuz’da görev süresi sona erecek olan birisi AKP ve ikisi MHP
kontenjanından seçilmiş üyeler yerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TBMM’deki seçim süresini başlatmadığını öne sürdü. Taşcı, “Kanun gereği, Şahin tarafından TBMM Başkanlığı’na en geç 21 Mayıs tarihine kadar bir yazı yazılması gerekiyordu” bilgisini verdi.1894 AKP kontenjanından üye İlhan Yerlikaya ve
MHP kontenjanından üyeler Esat Çıplak ile Arif Fırtına yerine RTÜK’e bir AKP, bir MHP ve bir İyi Parti
kontenjanından TBMM Genel Kurulu’nda yeni üç üye seçimi yapılması beklendiği ifade edildi.1895
2 Haziran 2021
● RTÜK, Halk TV, KRT TV Fox TV’ye yayın ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle reklam gelirlerinin
yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Halk TV’de 26 Mayıs’ta “Şirin Payzın ile
Sözüm Var” programında, “insan orununa ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz,
kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler
içeremeyeceği” ilkesinin ihlal edildiği öne sürüldü. Yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rize’de provokasyon girişimi ile karşı karşıya kalan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “Daha dur bakalım,
bunlar iyi günler” sözleri değerlendirilmişti. Üst Kurul, KRT TV’de 22 Nisan’da yayınlanan “Söz Meclisi”
programında, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun değerlendirmeleriyle, “İnsan onuruna ve
özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği” ve “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamayacağı” ilkelerinin ihlali edildiğini
bildirdi. Fox TV’de 24 Mart’ta yayınlanan “Masumiyet” dizisindeki kadına şiddet görüntülerine ilişkin
“Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden
programlar içeremeyeceği” ilkesinin ihlal edildiği bildirildi.1896
1891

https://journo.com.tr/cagla-akalin-exxen-rtuk

1892https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_tv_sikayetlerinde_kimlik_numarasi_ve_acik_adres_bilgisini_sart_kostu_rtuk_uyesi_tasci_fisleme%E2%80%9D_dedi_si-

kayet_sayisi_yuzde_80_dustu%E2%80%9D_39775
1893 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/rtuke-salginda-sikayetler-artti-ilk-sirada-diziler-var-584900.html
1894 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/secim-oyunu-ilhan-tasci-rtuk-tarihinde-ilk-deyip-tepki-gosterdi-1840961
1895 https://odatv4.com/rtukte-secim-oyunu-01062139.html
1896 https://ankahaber.net/haber/detay/rtukten_krt_tv_ve_halk_tvye_ceza_4094
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● RTÜK, ETV Kayseri’nin yayın lisansı başvurusunu onayladı. Rey TV Yayın A.Ş. bünye-sinde
faaliyetlerini sürdüren ETV Kayseri, gazeteciler Yüksel Yıkılmaz ve Ferhat Yağmur ortaklığında kuruldu.1897
9 Haziran 2021
● Ankara 15. İdare Mahkemesi, Sözcü grubuna ait SRT Sivas kanalı logosuyla ilgili SZC şeklinde
değişiklik yapılmasıyla ilgili RTÜK’ün başvuruyu reddetme kararını iptal etti. Kararda, “Türk Marka ve
Patent Kurumu’na davacı tarafından yapılan itirazın kabul edilerek markanın tescil edilmesine karar verildiği görüldüğünden, söz konusu RTÜK kararının dayanaksız kaldığı sonucuna varılmıştır” denildi. Sözcü
TV, 21 Şubat 2020’de uydudan ulusal yayın yapan SRT kanalını, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın almıştı. Sözcü grubu, logoyu SZC olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e
başvurmuştu. Üst Kurul, önce bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle Sözcü TV’ye bu eksikleri tamamlamasını istedi. Sözcü TV, 16 Mart 2020’de eksik belgeleri tamamlamasına rağmen RTÜK başvuruyu aylarca
gündemine almadığı gibi cevapsız bıraktı.1898
15 Haziran 2021
● RTÜK’te boşalacak üç üyelik için TBMM Başkanlığı’nın İyi Parti’ye kontenjan öngörmediği ortaya çıktı. RTÜK’teki görev süreleri dolduğu için boşalan bir AKP ve iki MHP üye yerine, iki AKP ve bir
MHP kontenjanından üye seçimi yapılacağı ifade edildi. İyi Parti, TBMM Başkanlığı’nın RTÜK’teki üye
dağılımı hesabına “milli iradeye saygısızlık” tepkisi gösterdi.1899
18 Haziran 2021
● TBMM Başkanlığı, İyi Parti’ye üye kontenjanı verilmediği yönündeki haberler üzerine1900
“TBMM’de bulunan her bir siyasi parti grubunun kendi milletvekili sayısı ile TBMM'de grubu bulunan
siyasi partilere mensup milletvekillerinin toplam sayısı hesaplamaya esas alınmaktadır. RTÜK’te boşalan
üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımında kullanılan bu hesaplama yöntemi, TBMM Başkanlık Divanında, araştırma komisyonları ile ihtisas komisyonlarında siyasi parti gruplarına düşen üye sayısının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile aynı olup, sadece RTÜK üyeliği seçimlerinde kullanılan bir yöntem değildir…RTÜK üyeliği seçimlerinde siyasi parti gruplarına düşen kontenjanlar, parti gruplarının TBMM’deki
üye sayıları oranına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bugün için TBMM’de bulunan beş siyasi parti grubuna mensup toplam 563 milletvekili arasındaki oranlara göre RTÜK’teki üye dağılımı belirlenmiştir. Bağımsız olan veya bir siyasi parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK üyeliği seçimlerinde
kontenjan ayrılabilmesi için kanunda buna yönelik özel bir hüküm bulunması gerektiği ve bu konuda özel
bir kanun hükmü bulunmadığı için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranının tespitinde bağımsız veya
siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin sayısı dikkate alınamamaktadır” açıklaması1901
yaptı.1902
● RTÜK, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BEL-PA A.Ş’nin, Halk TV’ye 30.000 lira yemek ödemesi yaptığı ilişkin iddialar sonucunda kanal hakkında inceleme başlattı.1903 BEL-PA A.Ş. eski
muhasebe müdürü İlhan Göksu, “İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk
TV’den BEL-PA’ya 30.000 liralık fatura gönderilmişti. Fatura üzerinde sadece ‘cinsi’ bölümüne ‘hizmet
bedeli’ ibaresi yazılı idi. Halk TV’nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında ‘yemek faturası’ olduğunu
öğrendim.1904 Tabii ki Halk TV’nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken ‘Nasıl olsa bizim belediyenin
muhasebesi’ rahatlığı içindeydi. BEL-PA yönetimi ise Halk TV’nin kestiği 30.000 liralık faturadaki ‘hizmet
bedeli’ ibaresini bana ‘reklam bedeli’ olarak açıkladı ve ödeme yapmamı istedi. Oysaki şirketin böyle bir
reklam gideri yoktu. Ödeme yapmak zorunda kaldık” iddiasını ortaya attı.1905

https://www.haberturk.com/kayseri-haberleri/87726280-etvkayseri-rtuk-lisansini-aldi
1898 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mahkeme-sozcu-tvyi-hakli-buldu-rtuk-kararini-iptal-etti-6476459/#:~:text=Mahkeme%2C%20S%C3%B6zc%C3%BC%20grubuna%20ait%20%E2%80%9CSRT,reddeden%20RT%C3%9CK%20karar%C4%B1n%C4%B1%20iptal%20etti.&text=S%C3%B6zc%C3%BC%20TV%2C%2021%20%C5%9Eubat%202020,Ticaret%20%C5%9Eirketi'nden%20sat%C4%B1n%20ald%C4%B1.
1899 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuke-ak-parti-ve-mhpden-3-uye-secilecek-iyi-partiden-itiraz-var-haber-1525475
1900 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tbmm-baskanligi-rtukte-uyelik-kontenjani-hesaplamasina-dair-cikan-haberleri-yalanladi-41835075
1901 https://haber.sol.org.tr/haber/rtuk-uyelik-secimleri-meclis-baskani-yasal-hesaplamaya-aykiri-hareket-ediyor-307379
1902 https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=151629
1903 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/18/son-dakika-rtuk-halk-tv-hakkinda-inceleme-baslatiyor
1904 https://beyazgazete.com/haber/2021/06/18/rtuk-ten-chp-li-abb-halk-tv-ye-30-bin-lira-yemek-odemesi-yapti-iddiasina-inceleme-6102056.html
1905 https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/06/18/rtukten-chpli-abb-halk-tvye-30-bin-lira-yemek-odemesi-yapti-iddiasina-inceleme/5
1897
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● RTÜK üyelikleri için AKP ve MHP, kendilerine düşen üyelikler için belirlediği “iki katı” kuralına
uygun isimleri TBMM Başkanlığı’na bildirdi. AKP, eski milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK’te araştırmacı
görevindeki Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş'ı aday gösterdi. MHP ise Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer
ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit’in adaylığını bildirdi.1906
29 Haziran 2021
● TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, RTÜK üyeliğine, AKP kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer seçildi. AKP, Mehmet Daniş, Mete Hacıarifoğlu, Alptekin Deniz İyigün ve Orhan Karataş’ı, MHP ise Deniz Güçer ile Mustafa Yiğit’i aday göstermişti.
Gizli oylamada, AKP kontenjanından Daniş 251, Hacıarifoğlu iki, Karataş 251, İyigün sıfır oy ve MHP
kontenjanından Güçer 243, Yiğit beş oy aldı.1907

5 Temmuz 2021
● RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde muhalif kanallara 22 ayrı ceza
karşılığı toplam beş milyon lira idari para cezası verilirken, iktidara yakın kanallara ceza verilmediğini duyurdu. Taşçı’nın açıklamasına göre, RTÜK, en çok para cezasını dokuz ayrı yaptırımla toplam 254.000 lirayla Halk TV’ye ve ardından altı yaptırımla toplam 169.429 lirayla TELE 1 ile dört farklı yaptırımla toplamda 112.952 KRT’ye yaptırım uyguladı. Fox TV’ye ise üç farklı yaptırım uygulanarak 4.5 milyon lira
idari para cezası kesildi.1908
7 Temmuz 2021
● RTÜK, Sözcü Grubu’nun SRT Sivas televizyon kanalı logosu “SZC” şeklinde değiştirilmesi talebini mahkeme kararı doğrultusunda onayladı. Sözcü TV, 21 Şubat 2020’de, ulusal yayın yapan SRT kanalını,
Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın almıştı. Logo değişikliği için 27 Şubat 2020’de RTÜK’e
başvurulmuştu. Süreçte RTÜK, Sözcü TV’nin başvurularını yanıtsız bırakmıştı. Bunun üzerine Sözcü TV’nin
avukatı İsmail Yılmaz’ın başvurusuyla Ankara 15. İdare Mahkemesi RTÜK’ün logo değişikliğini reddetme
kararını iptal etmişti.1909
● RTÜK, TELE1’e dört ayrı para cezası verdi. Merdan Yanardağ’ın sunduğu “5. Boyut” programında T24 yazarı Mehmet Tezkan’ın açıklamaları, Can Ataklı’nın “Gün Başlıyor” programındaki ifadeleri
ve Gökhan Kazbek’in sunduğu “Türkiye’nin Gündemi” programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın ifadeleri1910 nedeniyle kanala idari para cezası verildi.1911 RTÜK, KRT’ye ise HDP
Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın HDP İzmir İl Başkanlığı’ndaki silahlı saldırı ardından yaptığı basın
açıklamasında atılan sloganı gerekçe göstererek ceza verdi. Üst Kurul, 27 Haziran’da Halk TV’de RTÜK’ün
CHP’li üyesi Okan Konuralp’in katıldığı “Görkemli Hatıralar” programında, CHP’li müzisyen Hilmi Yarayıcı’nın “Cemo” şarkısını seslendirmesini de “terör örgütü propagandası” olarak değerlendirerek yüzde üç
idari para ve üç kez de program durdurma cezası verdi.1912 CHP’li üyeler ise, Kültür Bakanlığı onayı ile
çıkmış ve bütün dijital platformlarda yer alan 32 yıllık bir türküye ceza kesilmesine tepki gösterdi.1913 Üst
Kurul, Fox TV’ye, 9 Haziran’da Selçuk Tepeli’nin ana haber bülteninde “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk”
ilkelerine aykırı yorumlarda bulunduğunu belirterek idari para cezası uyguladı.1914 Üst Kurul, TV 100’e iki
ayrı yayındaki ifadelerden dolayı idari para cezası verdi. Ertem Şener’in sunduğu “Var Odası” programında,
yayın ilkeleri arasında yer alan, “dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” hükümlerinin ihlal
edildiği gerekçe gösterildi. Hande Aydemir’in sunduğu “Şimdi Konuşalım” programında “YPG’ye Türkiye

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuke-uye-secimi-29-haziranda-yapilacak/2283773
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukun-yeni-uyeleri-belli-oldu-41842669
1908 https://www.birgun.net/haber/rtuk-cezalari-yine-muhaliflere-350670
1909 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nihayet-sozcu-tvye-onay-cikti-6526386/
1910 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_5_kanala_10_ayri_ceza_kesti_45578
1911 https://tele1.com.tr/rtukten-tele1e-4-ceza-428649/
1912 https://www.evrensel.net/haber/437424/rtuk-kanallara-ceza-yagdirdi-cemo-sarkisi-bile-ceza-gerekcesi-oldu
1913 https://halktv.com.tr/gundem/turku-soylemek-de-suc-rtukten-halk-tvye-cemo-cezasi-464165h
1914 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_5_kanala_10_ayri_ceza_kesti_45578
1906
1907
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üzerinden silah götürüldüğüne” ifadelerinin “doğruluk ve gerçeklik” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.1915
● TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşan “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında, RTÜK takibi sonucunda hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi gerektiği hükmü yer aldı. Bunu ihlal
eden ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına ise RTÜK’ün ihlal yapılan her ay için 20.000 lira
idari para cezası uygulanacağı yasalaştı.1916
12 Temmuz 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’ye müzisyenlere destek için düzenlenen gecede Hilmi
Yarayıcı’nın seslendirdiği “Cemo” türküsü nedeniyle idari para cezası verilmesine ilişkin Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e gönderdiği mektupta cezayı savundu.1917 Şahin, Zeyrek’in 9 Temmuz’daki “Şarkı yasaklayan
demokratlar” yazısına1918 verdiği yanıtta, “Yasal çerçeve içinde ortaya konulan bu yayınlarda çalınan şarkılara, türkülere hiç kimse müdahale etmemektedir. Ancak, konu terör propagandası olunca, yayın hizmetlerinin kısaca, terörü övemeyeceği ve teşvik edemeyeceğini belirten 6112 sayılı Yasanın RTÜK’e verdiği görev devreye girmektedir. İlgili yayıncı kuruluşun terör örgütüyle münasebeti nedeniyle yargıya taşınan ve
yargılaması devam eden bir şarkının, üstelik kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen programda seslendirilmesine, öncesinde ve sonrasındaki diyaloglara müsaade ettiği, terörle mücadele noktasında kendisine düşen sorumlulukta hassas davranmadığı görülmüştür” dedi.1919
16 Temmuz 2021

●

RTÜK İletişim dergisi Temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,
“RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha
da güçlendiriyor” dedi.1920
19 Temmuz 2021
● Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açtığı manevi tazminat
davasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın sözlerinin “hakaret kastı ile söylenmediği, siyasi eleştiri
niteliğinde sözler” olduğu belirtilerek, AİHM’nin verdiği bazı kararlar ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin
içtihatları emsal göstererek talebi reddetti.1921 Kararda, “Siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert,
ağır ve hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiğine” dikkat çekilerek, “bu durumun demokratik
toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu” anımsatıldı. Altay, Mayıs 2020’de TBMM’deki
basın toplantısında1922 “Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Bunu yapamazsın ey
RTÜK başkanı, üyeleri. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Bir kişiye yaranacağız diye TBMM tarafından
seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, taraflı hale gelmesi ve AK Parti’ye, Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırmayan, Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televizyonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz” demişti.1923 Bunun üzerine Şahin 10.000 lira talepli manevi tazminat davası açmıştı.1924
22 Temmuz 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, PSV-Galatasaray maçının ilk yarısında saha kenarındaki dijital reklamlarda Türkiye’de yasak olan yasa dışı bahis şirketleri reklamına yer verildiğini belirterek, “PSV-Galatasaray
maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8’in bu tavrı görmezden gelinemez
RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım” tepkisini gösterdi. Maçın spikeri Melih Gümüşbıçak ise, reklam panoları hakkında “Hollanda’daki yayında uygulanan sanal reklam

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-5-yayin-kurulusuna-mueyyide-uyguladi/2297192
https://bianet.org/bianet/hayvan-haklari/246997-hayvan-haklari-yasa-teklifi-tbmm-de-kabul-edildi
https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-den-halk-tv-ye-verilen-cemo-cezasi-hakkinda-aciklama-351465
1918 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/sarki-yasaklayan-demokratlar-6529002/
1919 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/yargilamasi-devam-eden-sarki-cemo-6533970/
1920 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-iletisim-dergisi-yayinda
1921 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/rtuk-baskani-ebubekir-sahine-mahkeme-soku-h185948.html
1922 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/rtuk-baskani-ebubekir-sahine-mahkeme-soku-h185948.html
1923 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-altaya-dava-acan-rtuk-baskani-sahine-mahkeme-elestiriye-katlan-1853665
1924 https://www.kamubulteni.com/kultur-sanat/rtukten-aciklama-h43737.html
1915
1916
1917
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uygulaması TV8 ile ilgili değil, TV8’in buradan bir gelir elde etmesi mümkün değil. Tamamen Hollanda’dan
çıkan yayın bu” dedi.1925
23 Temmuz 2021
● RTÜK, İletişim Başkanı Altun’un açıklaması doğrultusunda yurt dışı kaynaklı fon aldıkları iddiasıyla bazı medya kuruluşları için “Bu durum her durum ve şartta demokrasiden yana tavır koyan halkımız
için akıllarda bazı soru işaretleri oluşturmuştur” açıklamasında bulundu.1926 Açıklamada, “Türkiye’nin ileri
demokrasisi içinde medya kuruluşlarının bağımsız ve hür olduğu belirtildi. Bazı örnekleri eskiye dayanan
dışardan fonlanan medya konusu bugün de ayan beyan ortaya çıkmıştır” denildi.1927
28 Temmuz 2021
● RTÜK’ün başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre,
haftalık olağan toplantı TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş,
Orhan Karadaş ve Deniz Güçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.1928
● RTÜK, Erdoğan’ın “uyuduğu” video hakkındaki yorumlar nedeniyle TELE1’e yüzde üç oranında
para cezası verdi. Bloomberg HT’ye de Fatih Altaylı hakkında üç ay yapılmış bir şikayet nedeniyle yüzde
üç para cezası kesildi.1929
● RTÜK üyesi Okan Konuralp, Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorgun göründüğü videosu ile ilgili kaleme aldığı yazıdan dolayı Bloomberg HT’ye ve TELE1’e verilen cezalara yönelik tepkisinde yaşananların insani olduğunu vurgulayarak, değerlendirmelerin de fikir ve ifade özgürlüğünün güvencesi altında olduğunu belirtti. Konuralp, “RTÜK, Altaylı’nın Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasına ilişkin değerlendirmelerini internet sitesinde yayınlaması nedeniyle ceza veremediği Habertürk’ü pas geçmedi.
Altaylı’nın aylar önceki TFF değerlendirmeleri nedeniyle Bloomberg HT’ye ceza verdi.1930 RTÜK, Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasıyla ilgili olarak Habertürk’e veremediği cezayı ise TELE1’den esirgemedi. Oysa yaşananlar insani olduğu kadar, bu insani durumla ilgili değerlendirmeler de fikir ve ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Kararlar oy çokluğuyla alındı”1931 paylaşımını yaptı.1932
● RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada1933 televizyon yayınlarında orman yangınlarına dair resmi
yetkililer dışındaki açıklamalara riayet edilmemesi, sosyal medya üzerinden panik oluşturabilecek asılsız
haberlere yer verilmemesinin sağlıklı bilgi akışı açısından kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Televizyonların
haber ekiplerince canlı yayınlar yapılarak orman yangınlarıyla ilgili gelişmelerin izleyicilere aktarıldığı
ifade edilen açıklamada, “Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan
yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin
ortaya konulduğu görülmektedir” denildi.1934
4 Ağustos 2021
● RTÜK, orman yangınlarına ilişkin televizyon yöneticilerine gönderdiği mektupta1935, “yayın ilkelerini hiçe sayan medya kuruluşlarına ‘en ağır cezaların’ verileceğini” duyurdu.1936 Açıklamada, “130 farklı
noktada çıkan yangınlar başarıyla söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla
ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır” denildi. Bu
açıklamaya tepkiler1937 gösterildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan her
olumlu ve yapıcı açıklamayı kamuoyuna farklı bir şekilde sunma çabası manidardır.1938 Üst Kurul Başkanlığımız açık kapı iletişim politikasıyla hareket etmektedir. Ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine ‘kişiye özel’ olarak gönderilmiştir.1939 Mesaj, diyalog çabamızın
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/psv-galatasaray-macindaki-yasa-disi-bahis-reklamlari-rtuk-gundeminde-1854384
https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-yerli-ve-milli-medyamiz-yalniz-ve-sahipsiz-degildir
https://www.yenisafak.com/gundem/rtukten-yurt-disindan-fonlanan-medya-kuruluslariyla-ilgili-aciklama-yerli-ve-milli-medyamiz-sahipsiz-degildir-3664020
1928 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/07/28/rtukte-baskan-vekilligine-orhan-karadas-secildi
1929 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-iki-kanala-fatih-altayli-ve-erdogan-in-ic-geciren-goruntusu-cezalari-353241
1930 https://twitter.com/okonuralp/status/1420367724484730884
1931 https://twitter.com/okonuralp/status/1420367729496834056
1932 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-konuralp-rtuk-altayli-nin-cumhurbaskani-nin-bayram-konusmasina-iliskin-degerlendirmelerini-internet-sitesinde-yayinlamasi-nedeniyle-ceza-veremedigi-haberturk-u-pas-gecmedi,968603
1933 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8656/basin-aciklamasi-29072021.html
1934 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-orman-yanginlarina-iliskin-yayinci-kuruluslara-uyari/2318545
1935 https://twitter.com/dw_turkce/status/1422517873487007744
1936 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8656/basin-aciklamasi-29072021.html
1937 https://www.evrensel.net/haber/439403/rtukun-yanginlari-gostermeyin-mesajina-tepki-yagiyor
1938 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-yayinci-kuruluslara-gonderilen-mesaja-iliskin-aciklama/2323357
1939 https://www.rtuk.gov.tr/basin-aciklamasi-03082021-/4101
1925
1926
1927
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bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır. RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı ‘Yayıncılık Etik İlkeleri’ çerçevesinde
uyarması kadar doğal bir şey yoktur. Zira, bu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda
bulunmak yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK’ün sorumluluğudur” dedi.1940
6 Ağustos 2021
● RTÜK, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in Ülke TV muhabirine engel olduğu iddiasını
destekleyen yönde açıklama yaptı. Ayrıca Muğla’da Halk TV’nin orman yangınları için yaptığı canlı yayında gazetecilere yönelik saldırıya tepki gösterildi. RTÜK açıklamasında, “Ülke TV muhabirine hem de
kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi,
Halk TV’ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir”1941 denildi.1942
11 Ağustos 2021
● RTÜK, Fox TV, KRT, TELE 1, HaberTürk, Halk TV ve TR 35 kanallarına çoğunluklu olarak orman
yangınlarına ilişkin yayınları içeren toplam 17 dosya üzerinden oy çokluğuyla idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul toplantısında AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyeler tarafından Fox Ana Haber’in orman yangınlarındaki yayınları için “kriz zamanı haber alma hakkını kullanmak isteyen izleyicide
endişe, panik, korku ve infial yaratacak şekilde” olduğu kanaatine varıldı. Kurul, yayıncı kuruluş hakkında
idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca kanalda yayınlanan “Aşk Mantık İntikam” dizisinde
toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı. KRT’de
yayınlanan “Şimdiki Zaman” programında, yayın konuklarının orman söndürme çalışmalarına ilişkin Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile hükümeti hedef aldığı ve hakarete vardığı için yayıncı kuruluşa idari
para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT’ye ana haber bülteninde kamusal yayıncılığın gereği olan sorumlu ve sağduyulu bir tutum gösterilmediğinden hareketle idari para cezası verildi. Ayrıca Kurul, tüm
televizyon yönetimlerince imza vererek onayladığı “Yayıncılık etik ilkeleri” hatırlatmasını tehdit ve sansür
olarak gösteren “Haber Aktif” programı nedeniyle KRT’ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasını kararlaştırdı. TELE 1’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında konuk Can Ataklı’nın hükümetin yangınlara
müdahalesiyle ilgili ifadelerinin eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde
olduğu belirleyen RTÜK, yayıncı televizyona idari para cezası uyguladı. Üst Kurul, TELE 1 ana haber bülteninde yangınla ilgili abartılı ifadelerin halkı panik ve korkuya sevk edeceği, toplumda infial yaratabilecek
nitelikte olduğunu tespit edilerek, yayında kanun ihlali yapılması nedeniyle ilgili kanala idari para cezası
kesildi. Kurul, TELE 1’e, “4 Soru 4 Cevap” programını konuğu Merdan Yanardağ’ın RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik sözleri nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi. HaberTürk’te yayınlanan Fatih Altaylı’nın sunduğu “Teke Tek” programı hakkında da uzman raporu düzenlendi. Altaylı’nın
bazı tıp doktorları hakkında söylediği ifadeler, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yayıncı kuruluşa
idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Ayrıca HaberTürk’e orman yangını haberlerindeki yayın ihlalleri
nedeniyle idari para cezası verildi. HaberTürk’te yayınlanan “Açık ve Net” isimli programda, yayın konuğu
Turan Aydoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerin yayınlanmasıyla yayın ilkelerinin
ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı. Üst Kurul, Halk TV’de yayınlanan
“Kayda Geçsin” programındaki konukların orman yangınları hakkında ifadelerini, toplumda infial uyandırabilecek, korku, panik, endişe yaratabilecek ve gerilimi artırabilecek ifadeler olarak değerlendirdi ve yayıncı kanala idari para cezası kesti. Aynı kanala, “Medya Mahallesi” programının üç farklı bölümünde yayın
ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle idari para cezası verildi. RTÜK, TR 35’e orman yangını haberlerinden
dolayı yayın ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yaptırım uyguladı. RTÜK, ayrıca TV8’e de PSV EindhovenGalatasaray futbol maçı yayınında birçok defa ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin bant reklam yayınlarına
yer vermesi tespiti nedeniyle idari para cezası uyguladı.1943

https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1422556335544143878
https://twitter.com/ebekirsahin/status/1423581227978739717
1942 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-gazetecilere-saldiriya-tepki-/2326861
1943 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-yayin-ilkelerini-ihlal-eden-televizyon-kanallarina-yaptirim-uyguladi/2331388
1940
1941
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● İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine
müdahalesi nedeniyle ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün ile kamu davası açılması için başvurduk” açıklamasını yaptı.1944
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, AKP ve MHP’li üyelerce oy çokluğuyla alınan kararlar ile televizyon
kanallarına cezalandırma yapılan Üst Kurul toplantısına Şahin’in kanal yöneticilerine telefon ile haberleri
sansürleme yönünde baskı yaptığını içeren açıklaması nedeniyle alınmadı. Taşçı, “Bunun gerekçesi yangın
haberlerine ‘özel hat’ üzerinden sansür girişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst
Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam. Bu, iktidarın ülkedeki antidemokratik ve hukuka aykırı uygulamalarıyla uyumlu bir karardır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca bir
mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur. Susturamıyoruz, o halde
Üst Kurul toplantısına katılmasını engelleyip, sesini keselim, böylece kamuoyunu da aydınlatmasını önlemiş oluruz çabası. Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir. Ve bunu yargıda tescil
ettirmek için gerekli girişimlerde bulunacağım” dedi.1945
13 Ağustos 2021
● RTÜK’ün gündüz kuşağı programlarını, kuruma gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kaldırmak
için düzenlemeye gideceği iddia edildi. RTÜK’ün, “toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye
taşıyan eğitici ve geliştirici programları” önereceği, mesleki ve kültürel programlara öncelik verilmesinin
hedeflendiği belirtildi.1946
16 Ağustos 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Kurul’un, orman yangınlarına ilişkin yayınlar nedeniyle televizyon kanallarına cezaların kesileceği toplantıya oyunu belli ettiği için (ihtisas-ı rey) katılımının engellenmesine
ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.1947 Taşçı,
“RTÜK’ün yok hükmündeki ihtisas-ı rey kararını tescil ettirmek için yargıya başvurdum. Hukuka aykırılığa
bir kere geçit verildiğinde; RTÜK ifade ve basın özgürlüğü alanındaki hukuksuzlukların merkezi haline
dönecektir. 84 milyon yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, halkımızı bilgilendireceğim” dedi.1948 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, “Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya
paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda
Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur, olayın
çarpıtılmamasını rica ediyorum” paylaşımında bulundu.1949
18 Ağustos 2021
● Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “En başarılı iki bürokrat” yazısındaki1950 “sansür” ifadesi dolayısıyla
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisini arayarak sitem ettiğini kaleme aldı. Zeyrek, yazısında, “Sansür
ibaresini ‘bir haberin okuyucudan gizlenmesi’ anlamında kullanıyorum. Şahin ise yaptıklarının sansür değil,
‘daha önceki doğal afet, terör olaylarında olduğu gibi yayıncılara etik ilkelerini hatırlatmaktan ibaret olduğunu’ savunuyor. Basit iki soru sorarak yorumu size bırakıyorum: Olay ‘Hatırlatma’dan ibaretse kanallara
ceza neden kesildi? Zamanında söndürülemediği için ormandan şehirlere inen alevler değil de yangın yerinden canını tehlikeye atarak yayın yapan Fox TV Haber muhabiri Gülşah İnce’nin (para cezasına gerekçe
yapılan) ‘alevler kabus gibi yaklaşıyor’ cümlesi mi halkı paniğe sevk eder” diye yazdı.1951
20 Ağustos 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını ‘milli güvenlik sorunu’ olarak gören RTÜK, Avrupa Konseyi’nden 3,6 milyon Euro fon alacak! Mesele fon değil, kimin aldığı...” dedi.
Oda TV’nin aktardığı haberde, RTÜK’ün “Kolluk kuvvetleri, yargı mensupları, basın çalışanları ve sivil
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58173795
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ozel-hat-sansurunu-desifre-eden-ilhan-tasci-rtuk-toplantisina-alinmadi-1859717
tgrthaber.com.tr/medya/gunduz-kusagina-rtuk-tirpani-geliyor-ilk-adim-eylulde-2791372
1947 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ilhan-tascidan-rtuk-hakkinda-suc-duyurusu-1860843
1948 https://www.indyturk.com/node/399831/haber/toplant%C4%B1ya-kat%C4%B1lmas%C4%B1-engellenen-rt%C3%BCk-%C3%BCyesita%C5%9F%C3%A7%C4%B1-mahkemeye-ba%C5%9Fvurdu
1949 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58173795
1950 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/en-basarili-iki-burokrat-6595242/?utm_source=yazardetay&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
1951 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/zorunda-miyiz-6599078/?utm_source=yazardetay&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
1944
1945
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topluma Avrupa Konseyi standartları ve araçları konusunda eğitimler verilerek yaratılacak farkındalık ile
ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi” amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 3,6 milyon Euro (yaklaşık 36 milyon TL) alacağı belirtildi.1952 Ancak “Avrupa Standartlarıyla Uyumlu Olarak İfade Özgürlüğü ve
Basın Özgürlüğünün Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında verilecek 3,6 milyon Euro için henüz finansman anlaşması imzalanmadığı ifade edildi.1953
21 Ağustos 2021
● RTÜK, 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar sonucu Bartın ve çevre illerde yaşanan sel felaketleri
nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep hali ilan ettiği Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yayın
yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların RTÜK payı ödeme sürelerini beş ay ertelediğini duyurdu. RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin, oy birliğiyle karar alındığını belirterek, “Üst Kurul olarak yerel ya da ulusal fark
etmez tüm radyo ve televizyonlarımızın destekçiyiz. Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde, canlarımızın
da yitip gitmesine sebep olan sel felaketi her bir vatandaşımız gibi bizleri de derinden yaraladı. Zor şartlarda
fedakârca çalışarak yayın yapan yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek azdır. Onların azimli ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Yerel yayıncılığı çok önemsiyor ve daha fazla destek olmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz” dedi.1954
● RTÜK Başkanlığı, “AB’den 3,6 milyon EURO fon alınacağı” iddialarına ilişkin bahse konu proje
kapsamında AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığını bildirdi. Açıklamada,
Türkiye’nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, AB’ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulandı. Açıklamada, “Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu
hedef alan ilgili haberlerde yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Söz
konusu proje ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası örgütün
fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkelerin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımının aynı kefeye konulması, en basit
tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” denildi.1955
26 Ağustos 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusu başvurusunu reddetti.1956 Çıray, “Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme”, “şantaj ve görevi kötüye kullanma” suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulundu. Ancak Başsavcılık, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi.1957
29 Ağustos 2021
● RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadelerinin “nezaket ve vicdan sınırlarını zorlaması” nedeniyle
Halk TV hakkında inceleme başlattı.1958 Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde, “Nasılsınız? İyi misiniz? sorusuna ‘Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü yürü” yanıtını veren
kadına tepki göstermişti. Saymaz, “Sayın Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl
senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” demişti.1959
30 Ağustos 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu, “Perdenin Önü Arkası” programında, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın ifadelerinin, “nezaket ve vicdan
sınırlarını” zorladığını öne sürerek program hakkında inceleme başlatıldığını duyurduğu açıklamasına tepki
gösterdi. Taşçı, Şahin’in ilgili paylaşımını alıntılayarak, “Sayın Şahin, ‘hakaret edildi’ ifadeniz adalet ve
tutarlılığınızın testi için kurula bir fırsat verecek. Dosyanın görüşüleceği RTÜK toplantısına ihsas-ı rey nedeniyle katılamazsınız. Katılırsanız salondan çıkarılmanızı Üst Kurula teklif edeceğimi şimdiden ilan
https://odatv4.com/guncel/iktidar-milli-guvenlik-sorunu-demisti-rtuk-oyle-bir-fonlanacak-ki-208147
https://t24.com.tr/haber/rtuk-3-6-milyon-euro-fon-olacak,973404
1954 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-sel-bolgesinde-yayin-yapan-kanallar-icin-karar-1862366
1955 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-abden-3-6-milyon-avro-fon-alinacak-haberlerine-iliskin-aciklama/2341428
1956 https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/iyi-partili-ciray-in-rtuk-baskani-sahin-hakkindaki-basvurusuna-ret-578448.html
1957 https://www.memurlar.net/haber/987531/bassavcilik-tan-rtuk-baskani-hakkinda-suc-duyurusuna-takipsizlik.html
1958 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-halk-tv-de-perdenin-onu-arkasi-programina-inceleme-ismail-saymaz-in-sozleri-nezaketsiz-bulundu,975211
1959 https://tr.sputniknews.com/20210829/rtukten-halk-tvye-inceleme-ismail-saymazin-sozleri-hakaret-sayildi-1048430820.html
1952
1953
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ediyorum” dedi. Saymaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz?”
sorusuna, “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki göstermişti. Saymaz,
“Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu
devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” demişti. Şahin ise, “Televizyonda, bir anne hakkında
çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.1960
3 Eylül 2021
● TELE1, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle suç
duyurusunda bulundu. Dilekçede Şahin’in, TELE1’e yönelik sosyal medya paylaşımlarına yer verilerek,
“Başkan, herhangi bir siyasi görüş doğrultusunda karar veremez. Her ne kadar bir siyasi parti kontenjanından seçim yapılmış olsa da tüm Kurul üyeleri, bağımsızlık ilkesi gereği herhangi bir kişi veya kurumdan
talimat alamaz. Düzenleyici üst kurul üyelerinin denetim yapılan kuruluşlara karşı eşit mesafede olması
gerekir” denildi. Devamla, “Şahin’in bir Kurul üyesinin toplantıdan çıkarılmasını teklif etmesi ve bu yönde
oy kullanması açık bir biçimde Kurul üyesinin mağduriyetine sebep olmuştur. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikteki kararlar sebebiyle kamunun zararı söz konusudur” görüşü dile getirildi.1961
5 Eylül 2021
● RTÜK, şifresiz yayınlanması zorunlu olan kültür ve spor olaylarının yer aldığı “Önemli Olaylar
Listesi”ni yenileyeceğini duyurdu. Yazılı açıklamada, “Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın
hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz açık yayın yapmak zorunda” denildi.
İlgili taraflardan ve tüm izleyicilerden bir ay boyunca talep ve tavsiye alınacağı, taleplere göre liste oluşturulacağı ve son şekli Üst Kurul’un görüşeceği kaydedildi.1962
7 Eylül 2021
● RTÜK, “toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe saydığı” gerekçesiyle Fox TV’de “Fulya
İle Umudun Olsun” programına, “canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması”
nedeniyle,1963 Kanal D’de yayınlanan “Ece Üner ile Susma” programına, “toplumsal değerler hiçe sayılarak
aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması” gerekçesiyle para cezası uyguladı.1964 Show TV’ye
“Didem Arslan’la ‘Vazgeçme” programında ise, “aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması” gerekçesiyle ceza verildi.1965 Halk TV’de yayınlanan “Perdenin Önü Arkası”
isimli programa ise, İsmail Saymaz’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren bir kadın
hakkındaki sözleri nedeniyle1966 ceza verdi.1967 TELE1’e ise, ‘4 soru 4 cevap’ programında “yayında küçük
düşürücü, aşağılayıcı, iftira niteliğinde ifadelere yer vermek” suçlamasıyla yaptırım uygulandı.1968
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çorum ziyaretinde “çocuğuma dokunma” diye bağırmasıyla dikkat çeken kadına yönelik eleştiriler nedeniyle Halk TV’ye para cezası
verilmesine tepki gösterdi.1969 Taşçı, “O hanımefendi başka siyasetçi bir şahsa aynı davranışı sergilese hali
nice olurdu? Bugünkü toplantıda Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sözlerine ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir
Şahin’in daha önce attığı tweetle ihsası reyde bulunduğundan bu dosyada salondan çıkarılmasını Kurula
teklif ettim. Sayısal çoğunluğa sığınan Şahin, iki oya karşı altı oyla gündeme dahi almadı” dedi.1970
18 Eylül 2021

1960 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-dan-ebubekir-sahin-e-perdenin-onu-arkasi-programinin-inceleme-toplantisina-ihsas-i-rey-nedeniyle-katilamazsiniz,975367
1961 https://www.birgun.net/haber/tele-1-den-rtuk-baskani-ebubekir-sahin-hakkinda-suc-duyurusu-357485
1962 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-sifresiz-yayinlanmasi-gereken-olaylar-listesini-guncelliyor-haber-1533888
1963 https://www.dunya.com/gundem/rtukten-5-yayinci-kurulusa-ceza-haberi-633058
1964 https://www.diken.com.tr/rtukten-alti-kanala-ceza/
1965 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-yayincilik-ilkelerini-ihlal-eden-gunduz-kusagi-programlarina-ceza-yagdi-1867202
1966 https://www.yenisafak.com/hayat/rtuk-ismail-saymazin-hakaretini-affetmedi-halk-tvye-hakaret-cezasi-3691247
1967 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tvye-bir-ceza-daha-1866969
1968 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-yayincilik-ilkelerini-ihlal-eden-programlara-ceza-/2358290#
1969 https://halktv.com.tr/gundem/rtukten-halk-tvye-bir-ceza-daha-471382h
1970https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_uyesi_tasci_kilicdarogluna_nezaketten_uzak_davranan_hanimefendinin_elestirilmesi_nedeniyle_halk_tvye_para_cezasi_verildi_53255
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● RTÜK, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında Türkçeyi en doğru kullanan yayıncılara ödül
vereceğini duyurdu.1971
24 Eylül 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul’a 2020 yılında 180 bin şikayet başvurusunun yapıldığını
söyleyerek, “RTÜK’ün kırmızı çizgisi çocuklardır diyoruz, kadına yönelik şiddettir diyoruz, engelli ve dezavantajlı gruplardır diyoruz, ailedir diyoruz. Bunlarla ilgili eğer bir ihlal varsa yapacağımız işlemler devreye girer, gereğini yaparız” dedi. Z kuşağını anlamak için araştırmaların yapıldığını söyleyen Şahin, “Biz
hiçbir uluslararası bir kuruluşu Türkiye’de faaliyet göstermesini engellemeyiz, tam aksine onların Türkiye’de bulunmaları için destekleriz” dedi.1972
27 Eylül 2021
● RTÜK Başkanı Şahin, Sabah’a verdiği röportajda, “Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan
Şentürk’ün kendisini ve kurumu tehdit ettiğini öne sürdü. Şahin, “Şentürk, tescilli yalan haberlerinden dolayı verdiğimiz yaptırım kararlarından ötürü ortak bir dostumuz aracılığıyla şahsımı ve kurumumu tehdit etmiştir” dedi.1973 Şahin, muhalif kanalları sık ceza verildiği eleştirisine ise “Bu eleştirilere katılmıyorum.
Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. Cezayı ben tek başıma vermiyorum ki, kuruldan geçerek kararlar alınıyor” yanıtını verdi.1974
● Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in tehdit edildiğine yönelik iddiasına “Yayın kaydı RTÜK’te ve YouTube’da da mevcut. İzlemesini öneriyorum” yanıtını
verdi. Şahin, “Eğer Sayın Başkan bu sözlerimi bir tehdit olarak algılıyorsa, neden suç duyurusunda bulunulmadığını da merak ediyorum” dedi.1975
29 Eylül 2021
● Sayıştay, RTÜK’e ilişkin 2020 yılı Düzenlilik Denetim Raporunda, RTÜK’ün kuruluş kanununda
düzenleme görevi olarak tanımlanmasına rağmen “karasal sayısal radyo ve televizyon yayıncılığı sıralama
ihalesini” 1994’ten beri yapmadığını belirtti. Sayıştay’ın 2020 RTÜK Denetim Raporu’nda, “Kaynakların
verimsiz şekilde kullanılmasına yol açmaktadır” denildi.1976
1 Ekim 2021
● RTÜK, Fox TV’de Fulya Öztürk’ün sunduğu “Fulya ile Umudun Olsun” programının canlı yayınında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler nedeniyle kanala idari para cezası verdi. Üst Kurul, Show TV’deki “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programı nedeniyle kanala idari para cezası verdi.1977
3 Ekim 2021
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programına duruşma gününden iki gün önce gelen ceza tebliğini eleştirdi. Bildirici, “RTÜK artık denetleyici düzenleyici kurum olmayı bıraktı, düşünce hakimliğine soyundu. Kendilerini yargı yerine koyup mahkeme gibi davranıyorlar. Böyle giderse bırakın bağımsız ve eleştirel kanalları konuşmalar, haberler, türküler
nedeniyle cezalandırmayı yakında ekrana çıkan insanların mimiklerinden davranışlarından bile ceza gerekçesi üretecekler” dedi.1978
6 Ekim 2021
● RTÜK, yargı süreci sonrasında Sözcü TV’ye HD yayın lisansı verilmesine oybirliğiyle karar verildiğini duyurdu.1979 CHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Sözcü TV’nin HD lisans başvurusu 1.5 yılın sonunda RTÜK tarafından teknik denetimin yapılmasına, eksiğinin olmaması halinde lisansının verilmesine oybirliğiyle karar verildi” dedi.1980
7 Ekim 2021
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-turkceyi-en-dogru-guzel-ve-anlasilir-kullanan-yayincilari-odullendirecek/2368015
https://www.trthaber.com/haber/gundem/rtuk-baskani-sahin-aile-kirmizi-cizgimizdir-611557.html
https://t24.com.tr/haber/rtuk-baskani-sahin-fox-haber-genel-yayin-yonetmeni-dogan-senturk-beni-ve-kurumumu-tehdit-etti,981444
1974 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuba-kalcik/2021/09/27/muhalifler-magdur-edebiyati-yapip-reyting-pesinde-kosuyorlar
1975 https://www.birgun.net/haber/fox-haber-genel-yayin-yonetmeni-senturk-ten-rtuk-baskani-sahin-in-tehdit-iddiasina-yanit-360161
1976 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukun-27-yillik-tutumu-kaynaklarin-verimsiz-sekilde-kullanilmasina-yol-acti-1872785
1977 https://aydinlik.com.tr/rtuk-ten-kusak-programlarina-yaptirim-259446-1
1978 https://www.medyafaresi.com/haber/faruk-bildirici-rtuk-artik-dusunce-hakimligine-soyundu/971858
1979 https://ankahaber.net/haber/detay/rtukten_sozcu_tvnin_hd_yayin_basvurusunda_teknik_denetim_karari_56744
1980 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtukten-sozcu-karari-1874740
1971
1972
1973
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● RTÜK, Fox TV’de yayınlanan “Çalar Saat” programına konuk olan Başak Demirtaş’ın ifadeleri
nedeniyle kanal hakkında 6112 sayılı kanun çerçevesinde inceleme başlattı.1981 Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın son kitabı Efsun ile ilgili programa davet edilmişti.1982
8 Ekim 2021
● RTÜK, aralarında ATV, Kanal D, Fox TV, Beyaz TV, Star TV, TV 8 ve Show TV’nin bulunduğu
yedi kanala “gündüz kuşağı programları” nedeniyle uyarı yazısı gönderdi. RTÜK’ün gönderdiği yazıda,
“Yeni yayın dönemi ile birlikte kuşak programlarında, toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlaka
ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayın yapıldığına dair Üst Kurulumuza CİMER, RTÜK İletişim Merkezi ve yazılı kanallardan (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ya da kişisel başvurular) her
geçen gün artan sayıda bildirimler ulaşmaktadır. Bu tür yayınların geneli değerlendirildiğinde, içeriği oluşturan konuların daha çok ‘eşlerin birbirlerini aldatması, çarpık ilişkiler gibi toplumun milli ve manevi değerleri ile bağdaşmayan ve Türk aile yapısına uymayan’ olaylar üzerine odaklandığı tespit edilmiştir. Bu
programlarda, program konuklarının özel hayatları en ince ayrıntılarına kadar deşifre edilmekte ve kişilerin
toplumla paylaşmak istemedikleri mahrem hususlar ekranlara yansıtılmaktadır. Programlarda, konuklara ait
özel bilgilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil edecek ve suç oluşturacak şekilde
paylaşıldığı görülmektedir. Yayınlara katılanların temel hak ve özgürlüklerini etkileyen bu duruma ilişkin
olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan pek çok şikayet Üst Kurulumuza iletilmektedir” denildi.1983

9 Ekim 2021
● Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar”
programında, Hilmi Yarayıcı’nın söylediği “Cemo” şarkısı nedeniyle üç program yayın durdurma cezasını
verdiği için RTÜK’ü haksız buldu.1984 Mahkeme, “Cemo türküsünün teröre destek vermesi gerekçesiyle
Halk TV’ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının
terör propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk
TV’nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.1985
15 Ekim 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Halk TV’nin kablo ve HD yayın lisans talepleri ile yeniden yayın hayatına
başlayan Flash TV’nin logo değişiklik talebinin Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edildiğini duyurdu.1986
21 Ekim 2021
● Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, şehit düşen Burak Tortumlu’nun yaralı bir şekilde başka bir hastaneye sevkine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirdi. RTÜK’ten yapılan
açıklamada, “T.C. Erzincan Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 21/10/2021 tarihli ve 2021/3225 D. İş
sayılı karar ile Tunceli ili kırsalında icra edilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Burak Tortumlu’nun
yaralı bir şekilde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirilmiştir” denildi.1987
22 Ekim 2021
● RTÜK,1988 spor karşılaşmaları için şifresiz yayınlarla ilgili “RTÜK Önemli Olaylar Listesi”ni resmi
sitesinde yayınladı. Açıklamada, 6112 sayılı kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve
ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı
olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayım süreci
kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran
yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.1989

1981https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1445777369122312207?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445777369122312207%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fyesilgazete.org%2Frtuk-basak-demirtasi-konuk-alanfox-tv-hakkinda-inceleme-baslatti%2F
1982 https://yesilgazete.org/rtuk-basak-demirtasi-konuk-alan-fox-tv-hakkinda-inceleme-baslatti/
1983 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtukten-7-kanala-gunduz-kusagi-uyarisi-1875191
1984 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukun-halk-tvye-verdigi-cemo-cezasi-hakkinda-yargidan-karar-1875292
1985 https://www.gazeteduvar.com.tr/halk-tvye-cemo-cezasi-durduruldu-haber-1537941
1986 https://www.evrensel.net/haber/445257/halk-tvnin-hd-yayin-lisans-talebiyle-flash-tvnin-logo-degisikligi-talebi-kabul-edildi
1987 https://www.sabah.com.tr/erzincan/2021/10/21/sehidin-hastaneye-getirilirken-sosyal-medyada-yer-alan-goruntuler-hakkinda-yayin-yasagi-getirildi
1988 https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830
1989 https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/rtukten-spor-yayinlari-icin-sifresiz-karari-6719853/
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26 Ekim 2021
● RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında radyo ve televizyon programlarında
kişisel bilgilerin ve verilerin korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için her iki kurum içinde koordinasyon birimleri belirlenecek, görevlendirilen uzmanlar, eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda birlikte çalışacak.
İki yıl süreyle yürürlükte olacak protokol, sürenin dolmasına 30 gün kala taraflardan herhangi birinin fesih
bildiriminde bulunulmaması durumunda bir yıl süreyle aynı şartlar altında kendiliğinden yenilenecek.2
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “özellikle kuşak programlarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, kişisel verilerin kolayca açıklanabildiğini” de ifade etti.1990
27 Ekim 2021
● RTÜK, Fox TV, Tele1, Halk TV ve Kudüs TV’ye idari para cezası uyguladı. Tele1’in “18 Dakika”
programına idari para cezası uygulandı. Halk TV’nin “Açıkça”, “Medya Mahallesi”, “Sözüm Var” ve “Perdenin Önü Arkası” programları incelenerek “Kayda Geçsin” programında Özlem Gürses’in bazı ifadeleri
sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı. Kudüs TV’ye “Üçüncü
Göz” programında İlham Aliyev’e hakaret edildiği gerekçesiyle para cezası verildi.1991
● RTÜK, köpek öldürülen ve kadına şiddet sahnelerine yer veren Fox TV’de yayınlanan “Elkızı”
dizisine idari para cezası verdi.1992
● RTÜK, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili sızdırılan belgeleri haber yapan Halk TV’ye
TÜGVA’yı küçük düşürdüğü, aşağıladığı, iftira attığı gerekçesiyle para cezası verdi. RTÜK üyesi Okan
Konuralp, “RTÜK, Halk TV’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı
oy kullandık. RTÜK’ün ‘incinmiş’ bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum” dedi.1993
29 Ekim 2021
● RTÜK, 8 Ekim’de “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” adı altında bir ihale
düzenledi. Merkez hizmet binasındaki 25 tuvalet ile üç duşun yenilenmesi için düzenlenen ihaleyi, bir milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklandı ve yenileme için 60 gün süre verildi.1994
2 Kasım 2021
● RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle “Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı” kapsamında 12 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, “toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması” istendi. Bildirgede,
“Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf ve adetlerine aykırı, çarpık ilişkiler,
entrika ve aile içi şiddet gibi olumsuz konuların işlenmesinde azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların
sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi, medyanın eğitici yönü ön plana çıkarılarak
eğitici yayınların teşviki ile aile içi eğitimin sağlanması ve toplumda ortak bir sivil bilincin oluşturulması
önerilmektedir” denildi.1995
3 Kasım 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında üst kurulun, gündüz kuşağı programlarına yönelik
artan şikayetleri görüşmek için ATV, Kanal D, Fox TV, Beyaz TV, Star TV, TV 8 ve Show TV’nin genel
müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda yapılan sunumda, gündüz kuşağı programlarında kişisel verilerin
gizliliğinin ihlal edildiği vurgulandı.1996 Daha önce kanal yöneticilerine uyarıcı içerikli mektup gönderdiğini
açıklayan Şahin, artan şikayetler üzerine yedi televizyonun genel müdürünü Ankara’da toplantıya davet
etmişti.1997
5 Kasım 2021

https://t24.com.tr/haber/rtuk-ve-kvkk-kisisel-verilerin-korunmasi-amaciyla-is-birligi-protokolu-imzaladi,988505
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-4-yayin-kurulusuna-yaptirim-uyguladi/2404652
1992 https://www.haber7.com/medya/haber/3155908-rtuk-kopek-oldurulen-ve-kadina-siddet-sahnelerini-affetmedi
1993 https://www.evrensel.net/haber/446260/rtuk-halk-tvye-tugvayi-kucuk-dusurdugu-gerekcesiyle-ceza-verdi
1994 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukun-25-tuvalet-ve-3-dusu-1-milyon-tlye-yenilenecek-1880656
1995 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukten-turk-orf-ve-adetlerine-uygun-icerik-uretilmesi-talebi-1881540
1996 https://www.diken.com.tr/rtukten-yedi-kanala-gunduz-kusagi-uyarisi/
1997 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-gunduz-kusagi-programlarini-mercek-altina-aldi
1990
1991
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● Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kanal D’deki “Sadakatsiz” dizisindeki bir sahnede “kurum
çalışanlarının zan altında bırakıldığı” gerekçesiyle RTÜK’e şikayetçi oldu. Bayındır Memur-Sen de Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.1998
8 Kasım 2021
● Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda PSV Eindhoven’a konuk olduğu maçın TV8’deki yayını sırasında yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yer alması
nedeniyle kanala para cezası kesti. Reklam Kurulu kararında, 26 dakika boyunca yasa dışı bahis sitesi reklamı yaparak kumar oynamaya özendirdiği gerekçesiyle TV8 kanalına 457 bin lira tutarında para cezası
kesildiği belirtildi.1999
10 Kasım 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Fox TV, Halk TV TELE1 ve KRT’yi izleyen RTÜK uzmanlarına fazla
mesai ödenmeli zira gözlerini ekrandan ayıramıyorlar. Sürekli rapor yazmak zorunda kalıyorlar” dedi.2000
11 Kasım 2021
● Roman Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Show TV’deki “Üç Kuruş” dizisini, Roman
vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK’e şikayet ettiklerini söyledi.
Öztürk, “Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara
yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız” dedi.2001 CHP İzmir Milletvekili Özcan
Purçu da, söz konusu dizinin Romanların hayatını ve gerçeğini yansıtmadığını vurgulayarak, “Bu diziyi
izleyen bir kişi, Romanlar’ın suça yönelmiş, küfürbaz, suç örgütlerine karışan, duyarsız, katil ve hırsız olduklarını düşünerek önyargı besleyecektir. Dizede Roman hakları hiçe sayılmış” diye konuştu.2002
● Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi’nin (TİAK), Televizyon İzleme Raporu’na göre,
Türkiye’de geçen yıl kişi başı ortalama televizyon izleme süresi dünya ortalaması üzerinde dört saat 33
dakika olarak açıklandı. Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20.0023.00 olarak belirlendi. Tüm izlenenler arasında, diziler yüzde 29, çocuk programları ise yüzde 21,1 ile
toplam izlenme payının en yüksek olduğu program türleri oldu.2003
● RTÜK, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla
katledilen Başak Cengiz’in öldürülmesine ilişkin haberlere “eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması” gerekçesiyle yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Kararda, “İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 11/11/2021 tarihli ve 2021/6780 D. İş sayılı karar ile Cengiz’in kılıçla öldürüldüğü
olayla ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası
kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü
haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir” denildi.2004 Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan ve geçici görevle Ankara’dan İstanbul’da çalışmaya başlayan Cengiz, Ataşehir’de 9 Kasım’da Boz tarafından öldürüldü. Boz’un evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçirilmişti. Boz, “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklandı.2005
17 Kasım 2021
● RTÜK, Show TV’deki “Üç Kuruş” dizisine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun şikayetleri üzerine “kadına şiddet/taciz” ve “karşılıklı şiddet” ile ilgili sahnelerin
izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer
bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olması nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi.2006

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugunden-rtuke-sadakatsiz-basvurusu/
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtukten-sonra-reklam-kurulu-da-acun-ilicalinin-kanalina-ceza-kesti-gerekce-kumari-ozendirme-1883088
https://www.medyafaresi.com/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-o-kanallari-izleyenlere-fazla-mesai-odenmeli/974714
2001 https://t24.com.tr/video/uc-kurus-dizisi-roman-vatandaslar-tarafindan-rtuk-e-sikayet-edildi,43323
2002 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/chpli-ozcan-purcudan-uc-kurus-dizisine-tepki-yayindan-kaldirilmali-1881784
2003https://www.indyturk.com/node/434741/haber/t%C3%BCrkiyede-televizyon-izleme-s%C3%BCresi-d%C3%BCnya-ortalamas%C4%B1n%C4%B1n%C3%BCzerine-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1-45-saati-a%C5%9Ft%C4%B1?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
2004 https://www.gazeteduvar.com.tr/basak-cengizin-oldurulmesine-iliskin-haberlere-yayin-yasagi-haber-1541703
2005 https://haber.sol.org.tr/haber/rtukten-basak-cengizin-oldurulmesine-iliskin-yayin-yasagi-318169
2006 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-uc-kurus-dizisine-ceza,994068
1998
1999
2000
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● RTÜK, FM TV’de yayınlanan “Sorarım” isimli programda geçen bazı ifadelerin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk
ilke ve inkılaplarına” aykırı olması gerekçesiyle idari para cezası ve üç kez program durdurma müeyyidesi
uyguladı. Üst Kurul, ayrıca KAFA Radyo’da yayınlanan “Nihat’la Muhabbet” programında “sorumlu yayıncılık yapılmayarak tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı hareket edildiği” gerekçesiyle, yayıncı radyoya idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Metro FM’in “Aragaz” programındaki “Yalarım”, “At
yaprağı yemişiz haberimiz yok”, “La oğlum at yaprağı yedik”, “Benim motoru bozdu ya, bir iki gün cırcır
oldum”, “At yaprağını önce analarına ve karılarına yedirsinler” ve benzeri ifadelerin kullanılmasıyla nedeniyle idari para cezası verildi.2007 Üst Kurul, “Radyogram”ın “Okan Aslan ile Halkın Sesi” isimli programında kullanılan argo sözcüğün herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlanmasını yasa ihlali olarak değerlendirerek, ilgili yayın kuruluşuna idari para cezası verdi.2008
24 Kasım 2021
● Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile DEVA Partisi ve
Gelecek Partisi genel başkan yardımcılarınca yürütülen “parlamenter sisteme dönüş” çalışmaları kapsamında, “Temel hak ve özgürlükler” başlığı altında RTÜK üyeliklerine mevcut durumdaki gibi siyasi partiler
tarafından değil “meslek örgütleri ve iletişim sektörü tarafından gösterilecek adaylar arasından” Meclis’te
seçim yapılması kararı alındı. Toplantıda, TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu’nun yapısı, kadın
hakları ve sivil toplumu güçlendirmek de ele alındı.2009
28 Kasım 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı (YEE) Prof. Dr. Şeref Ateş,
Brüksel’deki “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nda Türk nüfusu yoğunluğuna sahip
Avrupa ülkelerinde “dijital çağda medya okuryazarlığı ve Türkçenin kullanımı” konusunda çalıştaylar düzenleyeceklerini açıkladı.2010
30 Kasım 2021
● RTÜK, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Yunus Göç isimli baba tarafından iki aylık bebeğini
darp ettiği görüntülere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.2011 RTÜK’ün açıklamasında, “Gaziantep’te babası
tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması
nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya
kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet
gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir”
denildi.2012
3 Aralık 2021
● Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bazı medya organlarında gündüz kuşağı programlarıyla ahlaki dezenformasyona yol açıldığını belirterek, “RTÜK muhalefetin sesini kısmayı
bir kenara bıraksın, toplumu çökerten bu yayınlar ve kanallarla ilgilensin” dedi.2013
4 Aralık 2021
● AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta yerel
medya buluşmaları programında hem dijitalde hem de konvansiyonelde reyting, izlenme oranı ve tıklanma
amaçlı sahnelerden endişe duyduğunu söyledi. Ünal, “Biz, şiddetin bir sarmala dönüştüğü toplumsal yapı
istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini, ruh sağlığı açısından, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da başta
RTÜK olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede üç dizide üç intihar sahnesi olmaz” dedi.2014

https://tr.sputniknews.com/20211117/rtukten-televizyon-ve-radyolara-ceza-1050909538.html
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-televizyon-ve-radyolara-ceza-6775110/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
2009 https://www.gazeteduvar.com.tr/6-muhalefet-partisi-rtuk-uyeleri-konusunda-uzlasti-haber-1543013
2010 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-ve-yee-dijital-medya-okuryazarligi-ve-turkce-calistaylarini-avrupaya-yayacak/2432731
2011 https://www.rtuk.gov.tr/Yasak/YasakDetay/991
2012 https://www.yenisafak.com/gundem/rtukten-iki-aylik-bebege-iskence-iceriklerine-yayin-yasagi-3723821
2013 https://anadoludabugun.com.tr/politika/rtuk-muhalefetle-degil-bunlarla-ugrassin-154455h
2014 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/3-ayri-dizide-3-ayri-intihar-sahnesi-vardi-rtuk-baskanini-aradim-41954183
2007
2008
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8 Aralık 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2017 yılında yayınlanan kanun ve yönetmeliklerden sonra dijital
alanı da denetleyip düzenlediklerini ifade ederek, “Bizim uygulamalardaki demokratik yapı ne Almanya’da
ne Fransa’da ne de İngiltere’de var. Rusya’da, Çin’de hiç yok. İngiltere’de kraliçe veya kraliyet ailesi aleyhine yorum yapan biri kişi BBC’ye çıkamaz” dedi.2015
● RTÜK, TGRT Haber’in “Gündem Özel” programında “şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı, korku
uyandırıcı” unsurların kullanıldığı bazı haberler nedeniyle kanala idari para cezası verdi.2016 Metro FM’in
“Aragaz” programına ilişkin izleme uzmanı raporunu da inceleyen RTÜK, “biplenmeden” yayınlanan “argo
ve küfür” ifadeleri nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi. FM TV'nin “Sosyal Alem” programında, Murat Bayaral’ın kullandığı ifadelerin eleştiri sınırları ötesinde “küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira” niteliğinde olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, FM TV'ye de idari para cezası müeyyidesi uyguladı.2017
9 Aralık 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programı hakkında inceleme
başlatıldığını duyurdu. Şahin, “Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği ‘Konuşanlar’ isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır”
mesajını paylaştı.2018
15 Aralık 2021
● RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Tele 1’de katıldığı programında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a ilişkin “diktatör” değerlendirmesi yaptığı için kanala para cezası verdi.2019 Cezayı RTÜK üyesi
Okan Konuralp, sosyal medya hesabından duyurdu.2020
● RTÜK, Halk TV’deki “Açıkça” programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaların “kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı, yayın sırasında kullanılan bu ifadelerin dürüst, kişi
ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi. Üst Kurul, “İki Yorum” programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamaların “eleştiri sınırlarını aşması” nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verdi.2021
● RTÜK, küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı “Konuşanlar” programı nedeniyle, dijital içerik platformu Exxen’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Ayrıca programın 44’üncü
bölümünün kaldırılmasına da karar verildi. Lisanslama süreçleri biten dijital platformlarının da görüşüldüğü
toplantıda, Netflix’te yayınlanan İspanyol yapımı “Ortaya Karışık İlişkiler” filminin eşcinsellik, ensest ve
çiftler arası eş değiştirme üzerine inşa edildiğini ve bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel
ahlaka aykırı olduğundan hareketle yapımın yer aldığı platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma
cezası verdi. Toplantıda, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri nedeniyle Tele 1’deki “Demokrasi Arenası” programına yaptırım uygulandı. “Bagaj Savaşları” isimli belgeselde
hiçbir önlem alınmadan sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirilmesi üzerine DMAX’a da idari
para cezası uygulandı. 2022
18 Aralık 2021
● RTÜK, Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” dizisindeki diyaloglar nedeniyle kanala idari para
cezası verdi. Kararın gerekçesinde, “Gayrimeşru ilişkilerin ‘eğlence’ adı altında masumane gösterilmesi,
toplumsal manada olumsuz bir kavram olan ‘metres’ kelimesinin normalleştirilmesi, çocuğun olduğu bir
sahnede kullanılması, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapılması, aldatılan kadınların küçük düşürülmesi” denildi.2023
https://t24.com.tr/haber/rtuk-baskani-sahin-bizim-uygulamalardaki-demokratik-yapi-ne-almanya-da-ne-fransa-da-ne-ingiltere-de-var,999628
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-siddeti-tesvik-edici-haberler-gerekcesiyle-tgrt-habere-idari-para-cezasi-verdi/2442199
2017 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-siddeti-tesvik-edici-haberler-gerekcesiyle-tgrt-habere-idari-para-cezasi-verdi-1891170
2018 https://www.ntv.com.tr/yasam/rtukten-konusanlara-inceleme,omfzp6_cAkiOEpsMr6fHwg
2019 https://twitter.com/okonuralp/status/1471093840568365062
2020 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-hasan-can-kaya-karari-exxene-yaptirim-haber-1545584
2021 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-hasan-can-kaya-karari-exxene-yaptirim-haber-1545584
2022 https://www.milliyet.com.tr/gundem/rtukten-exxene-konusanlar-cezasi-6662048?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
2023 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-yasak-elma-dizisine-metres-cezasi,1001796
2015
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23 Aralık 2021
● RTÜK, yayın durdurma cezalarının uygulanmasında TV kanallarının yayınlaması gerekli “ikame
yayınlar” için yapım şirketleriyle iki ayrı belgesel film çektirmek için anlaşma imzaladı. Üst Kurul, “Medya
ve İslamofobi” konulu belgesel için 385 bin lira ve “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel için
ise 375 bin liraya özel yapım şirketleri ile anlaştı. RTÜK, 2021 yılı içinde söz konusu filmlerle birlikte üç
belgesel için bir milyon 105 bin TL harcadı. Üst Kurul, “Obezite” konulu belgesel film için de Mart ayında
ihaleye çıkmış ve 345 bin TL’ye sözleşme imzalamıştı.2024
24 Aralık 2021
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Üst Kurul’un 2021 yılı ceza karnesini açıklayarak, Halk TV ‘ye 23, Tele
1’e 21, Fox Tv’ye 15, KRT’ye sekiz ve Habertürk’e dört olmak üzere toplamda 71 ceza kesildiğini ve bunun
toplam 21 milyon 500 bin TL olduğu bilgilerine yer verdi. Taşçı, “İktidarı eleştiren kanallar yayın ilkelerini
ihlal ediyor, bu hiç ceza almamış, haklarında bir tek rapor dahi düzenlenmemiş kanallar yayın ilkelerine
uyuyor mu da RTÜK bunları görmezden geliyor? Bu tablo RTÜK’teki adaletsizliğin, liyakatsizliğin, keyfiliğin, görevi kötüye kullanmanın ve ayrımcılığın tablosudur. İnsan en azından nazar boncuğu niyetine bir
ceza verir. Bunların tamamı yaptırım gerektiren yayınlar yapan kanallar. Bu kanalların koruyucusu, hamisi,
temsilcisi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir” dedi.2025 Şahin, Twitter’daki hesabında, Taşçı’ya, “Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması
için kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor. Hezeyanları kabul edilemez. Şahsım ve kurum çalışanlarımıza yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır” yanıtını verdi.2026
27 Aralık 2021
● RTÜK, bültenlere yoğun olarak yansıtılan şiddet görüntüleri ve dizi filmlerdeki şiddet sahneleri
için yayıncılara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, “Televizyon aracılığı ile olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddet,
toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans
ilkesiyle hareket edilerek ekranların şiddetten arındırılması için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.
Yazıda, “Üst Kurulumuzda görevli meslek uzmanları tarafından yapılan içerik analizlerinde, gazetelerde
‘üçüncü sayfa haberi’ olarak adlandırılan haber konularının televizyon haberlerinde de ön plana çıktığı,
haber bültenlerinin çoğunun “WhatsApp İhbar Hattı”na gelen haberlerden derlendiği ve şiddet içerikli görüntü ve seslerin ekranlarda çok fazla yer aldığı tespit edilmiştir. Şiddet içerikli yayınlar, sadece haber bültenleri ile sınırlı kalmamakta dramatik yapımlarda da maalesef şiddet içerikli görüntülere yer verilmektedir.
Fiziksel şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar her türlü şiddet, zaman zaman
değişik kanallarda ve farklı biçimlerde ekrana getirilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki, ekranlardaki şiddet
içerikli yayınların artması ile doğru orantılı olarak maalesef ülkemizde şiddete maruz kalan ve şiddet sonucu
hayatını kaybeden kadınların sayısı da çoğalmaktadır” ifadelerine yer verildi.2027
29 Aralık 2021
● RTÜK, Tele 1’de yayınlanan Uğur Dündar’ın sunduğu “Demokrasi Arenası” programında emekli
Amiral Türker Ertürk’ün sarf ettiği sözler nedeniyle kanala yüzde iki idari para cezası verdi. Ertürk, “Bu
iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman Türkiye, işte nerede Suriye’de, nerede Libya’da bu tür maceralar peşinde,
emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri’nin tetikçiliğini yapıyor” demişti.2028
● RTÜK, Halk TV’deki “Sözüm Var” programında, Barış Terkoğlu’nun Nun Vakfı’yla ilgili ifadeleri sonrası vakfın kurucusu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine kanala yüzde
iki idari para cezası verdi.2029 Üst Kurul, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) başvurusu üzerine

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukten-760-bin-liralik-karar-tv-kanallari-icin-1894932
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-baskani-ebubekir-sahinin-hedefinde-ilhan-tasci-var-1895292
2026https://twitter.com/ebekirsahin/status/1474418997445730309?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1474418997445730309%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fturkiye%2Frtuk-baskaniebubekir-sahinin-hedefinde-ilhan-tasci-var-1895292
2027 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukten-televizyonlara-uyari-yazisi-1895764
2028 https://tr.sputniknews.com/20211229/rtukten-fox-tv-halk-tv-ve-tele1e-yaptirim-1052235867.html
2029 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-fox-tv-halk-tv-ve-tele-1e-ceza-6856734/
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Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin “bugün benzine zam yok” sözünün eleştiri sınırlarını aştığına
hükmederek, kanala yüzde iki idari para cezası verdi.2030
● RTÜK, Disney Plus’ın “internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık” lisans başvurusunu kabul etti.
Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili
yayın kuruluşuna Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.2031

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Ocak 2021
● Sanatçı Müjdat Gezen Sanatçı, Metin Akpınar ile 21 Aralık 2018’de Halk TV’de “Halk Arenası”
programındaki açıklamalar gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasıyla ilgili
“18 yıldır içinden geçmekte olduğumuz sistemin bir bedeli bu. Biz bu ülkede tabii ki çok sıkıntılar çektik.
Cezaevlerinde yattık ama demokrasinin bu kadar çiğnendiği bir dönem olmadı hiç” dedi. Gezen, “Askeri
darbeler dâhil olmak üzere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dinlenmemesi, Anayasa Mahkemesi’nin
umursanmaması. Kendi koydukları kanunları dinlememeleri falan. Bu eni konu üzerinde durulması gereken
bir şeydir. Sosyal medyada birçok kişi yaşananları utanç tablosu olarak paylaşıp size destek verdi. Utanması
gerekenler utansın ama utanacaklarını sanmıyorum” diye konuştu.2032
2 Ocak 2020
● Olay TV’nin 26 günlük yayın hayatında genel yayın yönetmenliğini üstlenen Süleyman Sarılar, 26
gün boyunca yayında partilere ayırdıkları süreleri sırasıyla AKP’ye 766, CHP’ye 605, MHP’ye 194, İyi
Parti’ye 72 ve HDP’ye 51 dakika olarak açıkladı.2033 Sarılar, “Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdınız?” diye sordu.2034
● ÇGD’nin Aralık 2020 Medya Raporu’yla ilgili açıklamasında, “Doğru söyleyenin dokuz köyden
kovulduğu bir ülkede yaşamakla hepimiz bedel ödemekteyiz. Ancak bu bedeli daha fazla ödeyenler, halkın
doğruları öğrenmesi için mücadele ettikleri için işsiz kalan meslektaşlarımızdır. Bu süreçte ilkeli duruşları
ve mesleki değerleri savunmalarıyla Türkiye’de gazetecilik, basın özürlüğü adına umut olan Olay TV’deki
basın emekçilerini dayanışma duygularımızla selamlıyor, onları ayakta alkışlıyoruz” denildi.2035
● Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, “Sözcü Ayasofya’nın açılmasını felaket olarak gösterdi’ yalanını yaydılar. Oysa amacımız Ayasofya’nın ibadete açılmasını eleştirmek değil yıla damga vuran
bir olay olduğunu hatırlatmaktı” açıklaması yaptı. Yılmaz, Erdoğan’ın “Sözcü okumuyorum. Kimse de buna
para verip almasın” şeklindeki açıklamasına ise katıldığını, fikir özgürlüğü olduğunu söyledi. Yılmaz, “Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya’nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu”
ifadesini de kullandı.2036
3 Ocak 2021
● Gazeteci Nevşin Mengü, Sözcü’nün tirajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki göstermesi üzerine
yüzde 15 artış olduğunu söyledi. Mengü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 1 Ocak’ta söylemişti. 2 Ocak’ta
Sözcü’nün tirajı 192 bin olmuş” dedi.2037
4 Ocak 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG), gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna göre, gözaltına alınan 79 gazeteciden 24’ünün tutuklandığı ve gazetecilere yönelik dava, tehdit, saldırıların da devam ettiği belirtildi. DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, “2020’de Türkiye bir kez daha gazeteciler için cezaevine dönüştürüldü. Tutuklu meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını beklerken cezaevine konulan
gazetecilere yenileri eklendi” dedi. DFG Eş Başkanı Serdar Altan’ın 2020 yılına ilişkin verdiği bilgilere
göre, 19 gazeteci saldırıya uğradı, 17 gazeteci kötü muamele, tehdit ve ajanlık dayatması gördü, 54 gazeteci
hakkında soruşturma, 53 gazeteci hakkında dava açıldı, 12 ayrı olayda haber takibi engellenmesi yapıldı.2038
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukten-halk-tv-fox-tv-ve-tele-1e-yine-para-cezasi-1896350
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtuk-disney-plusa-lisans-verdi-1896379
2032 https://www.birgun.net/haber/18-yillik-sistemin-bedelini-oduyoruz-328743
2033 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/olay-tvnin-kapanma-nedeni-yeni-ortaya-cikti-yayin-yonetmeni-suleyman-sarilar-aciklad-325884h.htm
2034 https://twitter.com/suleymansarilar/status/1345303379384406017
2035 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3890&Page=1
2036 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sozcu-diyor-ki-6193499/
2037 https://haberciniz.biz/erdogan-almayin-demisti-sozcunun-tirajlari-yuzde-15-artti-4002686
2038 https://www.evrensel.net/haber/422791/dicle-firat-gazeteciler-dernegi-2020de-turkiye-gazeteciler-icin-cezaevi-oldu
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● Basın meslek örgütleri, Ticaret Bakanlığı’nın Evrensel’e, 25. yaş kutlaması için çektiği reklam
filmine idari para cezası vermesine tepki gösterdi. DİSK’e bağlı Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, “Geçtiğimiz yıl gökkuşağı renklerinden oluşan ürünlerin +18 ibaresi konularak satışa konulmasına karar veren
Kurul, Evrensel’e de renkler üzerinden ceza vermiş” dedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, özerk olması gereken RTÜK ve BİK’in iktidarın sopası haline getirildiğini vurgulayarak, “Zaten bir yılı aşkın zamandır hukuksuz bir şekilde resmi ilan hakkından mahrum bırakılan Evrensel’e bir reklam nedeniyle Ticaret
Bakanlığının verdiği ceza da haberi susturmaya yönelik cezadır. Ticaret Bakanlığının verdiği bu ceza geri
çekilmelidir” diye konuştu. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), “Bu ceza, Türkiye’de özgür medyanın her
koldan hedef alındığının göstergesi, derhal geri çekilmeli” eleştirisinde bulundu.2039
● Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Erdoğan’ın “Ben Sözcü okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın” açıklamasına ilişkin “İsteyen istediği gazeteyi okur veya okumaz,
keyfimizin kahyası mısınız?” dedi.2040 Serdaroğlu, “Hay hay, ne demek! Dükkan sizin, ülke de sizin emrinizde! Siz emredeceksiniz, bizler, yani köleleriniz anında yapacağız! Oku, oku! Okuma, okuma! Kalk, kalk!
Otur, oturt! Emrinizi yere düşürür müyüz? Anayasa’nın 104. maddesi ‘Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu
sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder’ der. Anayasa’ya uymakta bir an bile
tereddüt etmeyen Devletimin Başı, böylelikle biz kullarına nasıl birlik içinde olacağımızı da göstermiş oldu”
dedi. Serdaroğlu, “Kim Sözcü okuyorsa, o birliğimizin düşmanıdır. Akit, Yeni Şafak, Sabah, Milliyet, Hürriyet, Türkiye gibi özgür ve helal basını okuyanlar ise birliğimizin teminatıdır! İsteyen istediği gazeteyi okur
veya okumaz. Keyfimizin kahyası mısınız? Sizlerin demokrasi anlayışı bu mu? Seçimle göreve gelen biri
bunu nasıl söyler? Böyle davranışlar demokratik rejimde olmaz. Orada bağımsız ve özgür medya vardır.
Örneğin Avrupa’da basın kuruluşları oranın sarayına değil, halkına karşı sorumludur… İlk genel seçimde,
zaman hükmünü mutlaka icra edecektir” dedi.2041
5 Ocak 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözcü’yü işaret ederek,
“Kimse lüzumsuz yere buna para verip almasın” sözlerine karşılık “Bunu Erdoğan'ın çaresizliği olarak değerlendiriyorum. 'Gazete almayın, okumayın' ne demek. Ya da 'benim söylediğim gazeteleri okuyun, diğerlerini okumayın' demek ne demek? Düşünceye karşı olmak demek. Farklı düşüncelere tahammül edememek
demek. Gazeteler özgürce yayın yaparlar, hükümetin yanında olan gazeteler de var. ‘Niye bu gazeteler kapatılmıyor’ diye aklımızdan hiç geçmedi. Herkes istediği gibi yazar, çizer” dedi.2042
● CPJ, gözaltına alınan MA muhabiri Mehmet Aslan’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. New York merkezli CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiyeli
yetkililer gazeteci Mehmet Aslan’ı derhal serbest bırakmalı ve basın mensuplarını muğlak ve belirsiz soruşturmalar için tutuklamaya bir son vermeliler. MA’da çalışan gazetecilerin yetkililerden devamlı rahatsızlık
ve misilleme beklemeden işlerini yapmalarına izin verilmelidir” dedi. CPJ, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na e-postayla sorular gönderildiğini ancak bir yanıt alınamadığını bildirdi.2043
10 Ocak 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle “Bir dikta
yönetiminde direnen medyamız var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadarını görmemiştik” dedi. “Medya
özgürlüğü için 10 asgari koşul” başlığıyla hedeflerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir medya sahibi,
medya faaliyeti dışında başka bir ticari faaliyette bulunmamalı, aktif siyasetle uğraşmamalı, temel işi sadece
medya olmalı. Çünkü böyle bir yapılanma medya sahibini siyasal baskılar karşısında daha güçlü kılar. Gazetelerin dağıtımı, bütün medya sahiplerinin ortak olduğu bir şirket tarafından yapılmalı. Çünkü bir gazetenin patronajına gazetelerin dağıtımı teslim edildiğinde, dağıtım konusu rakip gazeteler için tehdit olarak
kullanılabilir” konuştu. Medyada sendikal örgütlenme ihtiyacına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, gazeteciler ve
medya sektörü açısından ihtiyaç gördükleri noktaları şöyle sıralamaya devam etti: “Zorunlu olmalı. Her
gazeteci mutlaka bir sendikanın üyesi olmalı. Çünkü gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Sendikadan
güç alarak, haberinin arkasında durabilmeli. RTÜK’ün yeniden yapılandırılması gerekiyor. RTÜK’ün üye
https://www.evrensel.net/haber/422705/evrensele-tele1de-yayimlanan-reklam-nedeniyle-21-bin-lira-para-cezasi-verildi
https://t24.com.tr/haber/dogru-parti-genel-baskani-isteyen-istedigi-gazeteyi-okur-veya-okumaz-keyfimizin-kahyasi-misiniz,924479
2041 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/rahmi-turan/kimi-okuyacagina-okur-karar-verir-6195768/
2042 https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-darbelere-karsi-cikmak-hepimizin-ortak-gorevidir-/2099051
2043 https://cpj.org/tr/2021/01/turkiye-polisi-mezopotamya-ajansi-muhabiri-mehmet-aslani-gozaltina-aldi/
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yapısı meslek örgütleriyle, üniversitelerin temsilini sağlayacak doğrultuda değiştirilmeli. Siyasi partilere
tanınan kontenjan düşürülmeli. RTÜK cezalandırmayı değil, evrensel yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeyi amaçlayan yönlendirici bir kurul olmalı. Olası yargılamaların tutuksuz olması kuralı esas olmalı.
Basın İlan Kurumu internet medyasını da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı. Meslek örgütlerinin
temsil sayısı arttırılmalı. Gazete tirajları ve internet sitelerinin izlenme trafiği bağımsız denetim kuruluşu
tarafından denetlenmeli. Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme yetkisine son verilmeli. Kamu ilanlarının fiyat
tarifesi, objektif kıstaslara bağlanarak siyasal iktidarın keyfi tutumuna bağlanarak bırakılmamalı. Basın İlan
Kurumu yerel medyanın desteklenmesi konusunda pozitif ayrımcılık yapmalı. Televizyonlarda gösterilen
ve zorunlu ilan olarak sunumu yapılan tanıtım filmlerinin ücretsiz yayınlanmasından vazgeçilmeli. Basın
kartı meslek örgütlerinin ortak katılımıyla oluşturulacak bir kurul tarafından verilmeli. Devlet bu alandan
tümüyle çekilmeli. Kimin gazeteci olup olmadığına devlet değil, gazeteciler karar vermeli. Basın ve ifade
özgürlüğüne sınırlama getiren, evrensel kriterler hariç sansür yasaklanmalı. Sosyal medyada, alternatif medyada yayınlanan haberlerin doğruluğuyla ilgili bağımsız denetim kurulu oluşturulmalı.”2044
● T24 yazarı Mehmet Tezkan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nde yayınladığı mesajda, “Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle
kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır” ifadesine tepki gösterdi. Tezkan, “İktidar buna karar veremez, buna karar verecek çalışanlardır. Alalım 20 yıl önceyi, herhangi bir gazeteyle
bugünün herhangi bir gazetesini karşılaştıralım. Hangisinde fikir özgürlükleri daha geniş... 10 yıl önceye,
40 yıl önceye gidelim... 70’li yıllara gidersek Fahrettin Bey biraz kızarır. O zaman hiciv vardı. Siyasi mizah
vardı. Bırakın siyasiyi, mizah bırakmadılar ülkede. Bir heyet kuralım, 20, 30 yıl önceki gazeteleri çıkaralım.
Bakalım hangi dönem daha özgürmüşüz” diye konuştu.2045
● TGS, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün 60. Yılı açıklamasında, “Gazeteciler, işsizlik, güvencesizlik, örgütsüz ve sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır. Ayrıca kanunun tanıdığı haklar budanmakta, kalemleri üzerindeki baskılar artmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 10 Ocak’ın yeniden bir bayram havasında kutlanabilmesi için tüm gazetecileri dayanışmaya, birlikte mücadeleye ve basın
sektöründeki orman kanunlarına son vermeye çağırıyoruz” denildi.2046
● BİA Medya Gözlem Ekim Kasım Aralık 2020 Raporu’na göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’ten 1 Ocak 2021’e kadar en az 63 gazeteci, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
hapis, ertelemeli hapis ve para cezasına mahkum edildi. Ekim-Kasım-Aralık 2020 döneminde 16 gazeteci
Cumhurbaşkanı’na ilişkin görüş ve eleştirileri nedeniyle bu madde uyarınca toplam 67 yıl sekiz ay 34 gün
hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. Aynı dönemde internet ortamında yolsuzluk, kayırmacılık, usulsüzlük,
uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, kadrolaşma gibi konularda çıkan en az 485 haber bağlantısına erişim
engeli getirildi. Son üç ayda en az 33 gazeteci “hakaret” suçlamasıyla açılan ceza davaları kapsamında toplam 75 yıl altı ay hapis cezasıyla yargılandı. RTÜK, haber ve program yayınlarından dolayı TV kuruluşlarına
110 kez idari para cezası, toplam 16 kez yayın durdurma cezası ve bir uyarı cezası verdi. En az 187 medya
çalışanı, kuruluşlarına yönelik iktidar baskısı veya haberciliğe veya düşünceye yönelik müdahaleler sonucu
işsiz kaldı.2047
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin raporunda, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin açıklamasına göre; 2020’de salgına yakalanan 300’den fazla gazeteciden 20’sinin yaşamını yitirdiğini, salgın nedeniyle ulusal ve yerel gazetelerin tirajlarında yüzde 3040’lara varan düşüşlerin olduğunu, BİK’in Cumhuriyet’e 2020’de, 55 gün ilan kesme cezası uyguladığını
BirGün’e ise 84 gün ilan kesme cezası uyguladığına işaret etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından
yapılan açıklamada, gazetecilerin yüzde 30’unun işsiz olduğuna dikkat çekildi. BirGün yazarı Timur Soykan, “Olay TV, yandaş, halktan gerçekleri gizleme misyonu edinmiş medyanın yüzde 95’ine katılmak yerine
kapanmayı tercih etti” dedi. Gazetecilerin özlük hakları konusunda da çok ciddi sıkıntılarının olduğuna işaret eden gazeteci Bülent Mumay ise “Basın özgürlüğünde iklim öyle bir hale geldi ki, sıradan bir trafik
kazası haberinde yolun durumundan söz etmek bile Ulaştırma Bakanlığı’nın tepkisini çekmeye başladı”
dedi. Verilmeyen basın kartları ile BİK’in haksız ilan kesme cezalarına değinen BirGün Ankara Temsilcisi
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kilicdaroglu-en-guclu-denetleme-organi-medyadir-6205351/
https://t24.com.tr/video/mehmet-tezkan-dan-fahrettin-altun-a-teklif-heyet-kuralim-40-yil-onceki-medya-ile-bugunku-medyayi-karsilastiralim,35337
2046 https://tgs.org.tr/issizlik-sarmalinda-10-ocak/
2047 https://m.bianet.org/1/19/237217-avrupa-ya-reform-diyorlar-medyayi-boguyorlar
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Nurcan Gökdemir, “Basın kartı bir tür meslekten ihraç olarak kullanılmaya başlandı. Bir yandan da ekonomik cezalandırma yöntemi uygulanıyor” diye konuştu. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “BİK
ilan durdurma cezası uyguluyor, ilan alamıyoruz. 45 gün gibi cezalar uygulanıyor. Biat standardı BİK’in
işleyiş prosedürünü de belirliyor” dedi.2048
15 Ocak 2021
● İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen gazeteciler, gözaltı, tutuklama, baskı ve sansüre son verilmesi çağrısında bulundu. Gazeteci Emre Orman, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da Ezilenlerin
Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyonda ETHA Muhabiri Pınar Gayıp’ın evinin basılarak gözaltına
alındığını, ETHA Muhabiri İsminaz Temel hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını anımsatarak, son olarak ETHA’nın bürosunda hard disklerine, kameralarına, çok sayıda dijital materyaline ve 6.600 lira paraya
el konulduğunu anlattı. ETHA editörü Nadiye Gürbüz ile MA muhabiri Naci Kaya neler yaşadıklarını aktardı.2049
● Gazeteduvar’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasını irdelediği dosyasında, Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün Dijital Haber Raporu’nun, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 65’i, “sosyal
medyada siyasi görüşlerini paylaşması halinde otorite ile başının belaya gireceğini” düşündüğü2050 işaret
edildi. Türkiye’nin, bu oran ile raporda incelenen 37 ülke arasında birinci sırada bulunduğu belirtildi. Avukat Ozan Can Özbalçık ise, 14 yaşında bir müvekkilinin sosyal medya paylaşımı nedeniyle ceza aldığını
belirterek “Biz savunmalarımızda, ABD başkanına sosyal medyada doğrudan küfredilebildiğini ve basit
hakaret suçunun birçok ülkede suç oluşturmadığı bir ortamda, milenyumda doğmuş 14 yaşındaki bir çocuğun, bu suç bakımından işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme
yeteneğinden bahsedilemeyeceğini ve paylaşımın doğrudan Cumhurbaşkanı’na yönelmediğini açıkladık.
Ama mahkeme tarafından beş ay 25 gün hapis cezası verildi. Sonra ceza 3.500 lira adli para cezasına çevrildi
ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi” açıklaması yaptı. Gazeteci Engin Korkmaz,
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açıldığından beri kendisine sansür uygulamak zorunda kaldığını belirterek “Sosyal medyada ne paylaşırsam paylaşayım, önce avukatıma atıyorum. Avukatım gözden
geçiriyor, ondan sonra paylaşıyorum. Bir gazetecinin ifade özgürlüğünün ne durumda olduğunu siz düşünün. Özgür irademle bir şey paylaşamıyorum. Benzer davalarda bir buçuk yıl hapis cezası verip hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Bana da bu karar verilirse bir nevi beş sene boyunca sansüre
uğramış olacağım. Ne paylaşım yapabileceğim ne iktidarı eleştirebileceğim” dedi.2051
16 Ocak 2021
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2021’in ilk 15 gününde beş gazetecinin fiili saldırıya
uğradığını belirterek, “2019 yılında 34, 2020 yılında 17 gazeteci saldırıya uğradı. Cezasızlık politikası devam ederse saldırılar artarak sürecektir” dedi.2052
17 Ocak 2021
● Van’da iki köylüye işkence uygulandığı ve helikopterden atıldıkları iddiasını haberleştiren MA
muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala hakkında 100 gündür iddianame hazırlanmadı. MA editörü Gökhan Altay, “Tutuklanmaya gerekçe yapılan
madde ve dosyaya sunulan ‘delillere’ baktığımızda bu iddianamenin uzun bir süre önce hazırlanmış olması
gerekirdi. Ancak ne yazık ki iddianamenin hazırlanması yerine ‘daha uzun ne kadar tutabiliriz’ tavrının
hakim olduğunu görüyoruz. Dosya kapsamında, yerleri ve yurtları belli olan iki ismin de aylar sonra gözaltına alınarak, savunmalarının alınması bunu açıkça gösteriyor” dedi.2053
18 Ocak 2021
● BİK’in BirGün’e ilan kısıtlamasına tepki amacıyla 27. Dönem CHP Ankara Milletvekilleri adına
“Dayanışma” ilanı verildi. İlanda, “BİK, keyfi resmi ilan kısıtlamasıyla sadece gerçekleri yazan gazeteleri
cezalandırmakla kalmıyor, toplumun da haber alma hakkını elinden alıyor. BİK’i, yandaş olmayan basını
cendereye almaya dönük hukuksuz uygulamalarını sonlandırmaya çağırıyoruz. Uygar bir toplumun
https://www.birgun.net/haber/gazetecilik-yapana-en-agir-cezalar-kesildi-329801
https://www.evrensel.net/haber/423649/gazetecilerden-gozalti-ve-tutuklamalara-tepki
2050 http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf
2051 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaret-mahkumlari-cocuk-gazeteci-avukat-haber-1510280
2052 https://t24.com.tr/haber/utku-cakirozer-2021-yilinin-ilk-15-gununde-5-gazeteci-saldiriya-ugradi-cezasizlik-politikalari-son-bulmali,926949
2053 https://yeni1mecra.com/4-gazeteci-100-gundur-tutuklu/
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vazgeçilmesi olan basın özgürlüğüne ve yurttaşların haber alma hakkına sahip çıkmak için halkın gazetesi,
BirGün’ü destekliyoruz” denildi.2054
19 Ocak 2021
● TGS, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Covid-19 salgını nedeniyle yazdığı mektupta, 10 ay içinde
20 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, aşılamada gazetecilere de öncelik verilmesini istedi.2055
TGS’nin mektubunda, “Sağlık çalışanlarından sonra tıpkı emniyet güçleri ve taşımacılık işçileri gibi gazeteciler de sahada, toplumla temas halinde çalışarak halkın sağlıklı bilgilenmesine hizmet etmek zorundadırlar. Bir kamu faaliyeti yürüttüğümüz göz önünde bulundurularak gazetecilerin de riskli meslek grubu sayılmasını ve öncelikli aşılama programına dahil edilmesine saygılarımızla istirham ederiz” denildi.2056
● TGC, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Karar yazarları Taha Akyol, Yıldıray Oğur, Elif
Çakır ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na ilişkin açıklamasıyla bu isimleri hedef göstermesine tepki gösterdi.2057 TGC’nin açıklamasında, “Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söylemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz. Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda gazetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden
sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gereğine inanıyoruz” denildi.2058
20 Ocak 2021
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) İranlı gazeteci Mohammed Mosaed’in iade edilmemesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu.2059 IFJ’nin açıklamasında, “Meslektaşımızı Mosaed sadece işini
yaptı. Ona karşı yapılan suçlamaları son derece yetersiz buluyoruz. Türkiye Mosaed’i iade etmeyi reddetmeli ve güvenliğini sağlamalıdır. Ayrıca İran otoritelerine de hem Mosaed’e karşı suçlamaların düşürülmesi
hem de gazetecilere karşı yapılan işkencelerin durdurulması çağrısı yapıyoruz” denildi.2060 Mosaed, 17
Ocak’ta Van’da tutuklanmıştı.2061
22 Ocak 2021
● The Coalition For Women İn Journalism (CFWIJ), Jiyan Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sonya Bayık’a sadece gazetecilik yaptığı için açılan bu davayı kınadıklarını ve beraatını talep ettiklerini belirten bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Yetkililere gazeteciliğin suç olmadığını yeniden hatırlatıyoruz. Sadece 2021’in başından beri Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak kadın gazetecilere yargı
yoluyla uygulanan dokuz ayrı vaka kaydettik. Türkiye’de gazetecilere yönelik uygulanan baskının giderek
arttığını gözlemlemekteyiz. Koalisyon olarak basın özgürlüğüne yapılan bu darbelerden büyük endişe duymaktayız” denildi.2062
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Cumhurbaşkanı’nın avukatlarınca yargıya müdahale edildiğine ilişkin haberlere yönelik erişim engeli kararlarıyla ilgili haberlere de erişim engeli getirmesi” üzerine “Susmayacağım” tepkisini gösterdi. Başarır, “Ne
yazık ki Cumhurbaşkanı avukatları mevcut sıfatlarını kullanarak yargı üzerinde etkili olduklarını bir kez
daha göstermiştir. Verilen bu karar, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın özgülüğü kapsamında
değerlendirilmesi gerekirken, iktidarın yaygın bir politika aracı olan sansür ile halkın haber alma özgürlüğü
engellenmiştir” diye konuştu. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in 500’er bin liralık iki ayrı dava ve avukat Mustafa Doğan İnal’ın 100’er bin liralık iki ayrı dava açtığını belirten Başarır, “Tarafıma açılan toplam
1 milyon 200 bin liralık davalardan da anlaşılacağı üzere cumhurbaşkanı avukatları, AKP Genel Başkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aratmamaktadırlar. Ne ilginçtir ki iki tane farklı yer ve zamanda açılan davalar, İstanbul Adliyesi’ndeki 27 tane asliye hukuk mahkemesinden aynısına düşüyor” dedi.2063
https://twitter.com/ahhakverdi/status/1351072849092599808
https://www.evrensel.net/haber/423916/tgs-gazetecilere-de-kovid-19-asisinda-oncelik-verilmesini-talep-etti
https://tgs.org.tr/tgs-bakan-koronavirus-covid-asida-oncelik-mektubu/
2057 https://t24.com.tr/haber/tgc-den-bahceli-ye-tepki-gazetecileri-hedef-gostermekten-vazgecin,927513
2058 http://tgc.org.tr/18-slider/2788
2059 https://www.basinevi.com/index.php?view=article&id=16:ifj-den-turkiye-ye-i-ranli-gazeteciyi-iade-etmeyin&catid=2:uncategorised
2060 https://halktv.com.tr/turkiyeye-kacan-iranli-gazetecinin-iade-sureci-basladi-ifjden-cagri-445038h
2061 https://www.indyturk.com/node/302301/haber/vanda-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nan-i%CC%87ranl%C4%B1-%C3%B6d%C3%BCll%C3%BCgazeteci-muhammed-mosaed-%C3%BClkesine-s%C4%B1n%C4%B1r-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1#.YAb8Xjkh-Fo.twitter
2062 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-journalist-sonya-bayks-acquittal-immediately
2063 https://t24.com.tr/haber/chp-li-basarir-ne-kadar-erisim-engeli-getirirseniz-getirin-susmayacagim,928262
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24 Ocak 2021
● Gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin 28’inci yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları açıklamalarda bulundu. ÇGD’nin açıklamasında, “Uğur Mumcu da Uğur Mumcu gazeteciliği de ölümsüzdür!
Mesleğimize yapılan saldırıları, Mumcu gibi inadına gazetecilik yaparak aşacağız. Üyemiz Mumcu’yu özlem ve saygı ile anıyoruz. Temsil ettiği meslek değerlerini her ne olursa olsun savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.2064 İHD’den yapılan açıklamada, “Bugün, Uğur Mumcu’nun gerçek katilleri cezasız bırakılırken basın özgürlüğüne ve gazetecilere yönelik baskılarının artarak devam ediyor olması siyasi iktidarın utancıdır. Ülkeyi yönetenleri, bu baskılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Katilleri koruyan ve adaletin önünü tıkayan cezasızlık zırhı kaldırılsın” denildi.2065
● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT’ye yaptığı bilgi edinme başvurusunda, erkek personel sayısının 4.464 ve kadın personel sayısının ise 2.163 olduğunu açıkladı.2066 Tanal, “TRT’de kadro
karşılığı sözleşmeli personel 4.981 kişi, özel hukuk hükümlerine tabi personel sayısı ise bin 646 olmak üzere
toplam 6.627 kişi görev yapmaktadır” açıklamasında bulundu.2067
26 Ocak 2021
● Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili AİHM kararlarını Türkiye’nin uygulamamasıyla ilgili yapılan görüşmelerde, Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin AİHM kararlarına uymak zorunda olduğunu bir kez daha
vurguladı. Mass, “Ulusal kuralların bu kararların eksik uygulanması hatta hiç uygulanmaması, dolayısıyla
uluslararası hukukun ihlali için gerekçe oluşturamayacağını” söyledi.2068
29 Ocak 2021
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye’de medyanın yüzde 90’ının hükümete yakın iş insanlarının kontrolünde olduğunu ifade etti. Açıklamada, 2020 yılında 1.358 haber ya da ilgili linkin “mahkeme kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ya da hükümete yakın
iş insanları, siyasetçiler tarafından silindiği” belirtildi. Son dört buçuk yılda Türkiye’de 3.436 gazetecinin
işinden olduğu ve bu kapsamda 2020’de 215 gazetecinin işsiz kaldığı kaydedildi. BİK’in muhalif gazetelere
2020’de 276 gün boyunca ilan verilmediği ve böylece bu gazetelerin önemli bir gelir kaynağından oldukları
belirtildi. Açıklamada, “2020’de 48 gazeteci en az bir gününü gözaltında geçirdi. Gazetecilerin Suriyeli
sığınmacılar, hükümetin Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler ya da Kürt sorunuyla ilgili haber yaptıkları
için gözaltına alındıkları belirtildi. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana Türkiye’de 63 gazeteci ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla yargılandı”
bilgileri aktarıldı. Türkiye’de 2016’dan buna yana en az 139 gazetecinin saldırıya uğradığı bu sayının sadece
geçen yıl 18 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Türkiye’nin RFS basın özgürlüğü listesinde 180 ülke arasında 154. sırada olduğu anımsatıldı.2069
● Gazeteci Melis Alphan, Diyarbakır’da 2015’te Nevruz’da çekilmiş bir fotoğrafı paylaştığı için altı
yıl sonra yargılandığı davaya ilişkin RSF’ye açıklamada bulundu. Alphan, “Bir fotoğraf karesi nedeniyle
terör propagandası yaptığım iddiasıyla hakkımda dava açıldı. Bir başka deyişle çözüm sürecinde yetkili
makamların izniyle düzenlenen ulusal kanallardan canlı yayınlanan, ertesi gün gazetelerin manşetlerinde
yer bulan görüntülerden birini altı yıl önce ben de paylaştığım için devletin terörle mücadelesi kapsamında
yargılanacağım. En üstten verilmesi halinde yedi buçuk yıllık bir hapis cezasından söz ediyoruz. Benim
başıma gelen çok sayıda meslektaşımın başına geliyor, asla tek değilim. Pek çok meslektaşım benzer temelsiz suçlamalarla gözaltına alınıyor. Bomboş iddianamelerle cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. 80’e
yakın gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye, dünyanın en büyük gazetecilik hapishanelerinden biri olarak
anılıyor” tepkisini gösterdi.2070
30 Ocak 2021

http://cgd.org.tr/index.php?Did=3892&Page=1
https://www.evrensel.net/haber/424322/ihd-ve-cgd-ugur-mumcuyu-andi-katledilen-gazeteciler-icin-adalet-istedi
2066 https://www.ulkedehaber.com/chpli-tanal-trtde-erkek-egemenligini-desifre-etti/
2067 https://www.gercekmuhabir.com/siyaset/trtde-erkek-egemenligi-h109414.html
2068 https://www.dw.com/tr/almanya-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1ndan-aihm-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-56354152
2069 https://www.dw.com/tr/rsf-t%C3%BCrkiyede-bas%C4%B1n%C4%B1n-y%C3%BCzde-90%C4%B1-h%C3%BCk%C3%BCmete-yak%C4%B1n%C3%A7evrelerin-kontrol%C3%BCnde/a-56382598
2070 https://twitter.com/RSF_tr/status/1355124494369746945
2064
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● Boğaziçi Üniversitesi öğrenci dayanışması, Kabe’ye ilişkin bir resim gerekçesiyle gözaltına alınan
öğrencilerle ilgili açıklamada, “Sergiyle ilgili inanç üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Her
sanat eseri eleştiriye açıktır ancak, sanat eserlerinin yargılanması gibi bir durum en basit haliyle ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır” tepkisini dile getirdi. Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla ilgili direnişlerini bitirmek isteyen iktidar ve medyası tarafından olayın bilinçli olarak saptırmaya çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Suçlamaların odağında olan sergi; hiçbir gruba, inanca, kimliğe yönelik bir saldırı niteliği ve amacı
taşımamaktadır. Yine de bu serginin beraber mücadele ettiğimiz Müslüman arkadaşlarımızın değerlerini
tahkir edici bir eylem olduğu iddiası söz konusudur. Sergiyle ilgili inanç üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Bu sergiye emek veren arkadaşlarımızın haksız şekilde gözaltına alınmaları ve süreçte
uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Haklı direnişimizin amacının saptırılmasına ve kriminalize edilmesine bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Polis, kampüsü ve çevresini bir an önce terk etmelidir. Nefret söylemleri ve hedef göstermelerle
öğrencileri ayrıştıran, kampüsü güvensizleştiren kayyum Melih Bulu derhal istifa etmelidir! Rektörlük seçimleri, üniversitelerin tüm bileşenlerinin katılımıyla demokratik bir biçimde yapılmalıdır” denildi.2071
31 Ocak 2021
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgür Gündem davasında yeniden yargılanacak olan TTB Başkanı
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin için dayanışma
çağrısında bulundu. TİHV’den yapılan açıklamada, “Yan yana durarak dayanışmayı büyütelim. İfade ve
basın özgürlüğüne sahip çıkalım. Hakikat arayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha güçlü bir şekilde ifade etmek için duruşma salonunda buluşmayı önemsiyoruz” denildi.2072 İstanbul Bölge Adliyesi 3.
Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Temmuz 2019’da verdiği beraat kararını bozmuştu.2073 İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya 3 Şubat’ta başlayacak.2074
2 Şubat 2021
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı “Faili Meçhul Cinayetler ve Cezasızlık Raporu”nda, gazeteci cinayetlerinde asıl faillerin yargılanmadığı, alt sınırı düşük suçlardan ceza verildiğine dikkat çekildi. Bugün 90’lı yıllarda olduğu
gibi gazetecileri hedef alan saldırılar gerçekleştiği ve sona eren OHAL koşullarının sürdüğü belirtildi. Raporda; Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Musa Anter, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Hrant Dink,
Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerine dair dosyalarda yapılan ayrıntılı incelemelerin, gazeteci cinayetlerinde
asıl failler yerine alt kademedeki güvenlik güçlerinin ya da tetikçilerin yargılandığını ortaya koyduğuna
dikkat çekildi. Raporda, “Yılda bir kez ‘failler bulunamadı’ ibareli tutanaklar düzenleniyor, dosyaların çoğu
zamanaşımına uğruyor. Bazılarında birkaç tetikçi cezalandırılıyor ve mağdur yakınlarının taleplerine rağmen soruşturmalar faillerin bulunması için genişletilmiyor” denildi.2075
3 Şubat 2021
● TGC ve DİSK Basın-İş Sendikası, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasına ilişkin protestolar esnasında gazetecilerin haber takiplerinin engellenmesine tepki gösterdi.2076 TGC, “Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme
hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını
ve cezalandırılmasını istiyoruz” açıklaması yaptı.2077 DİSK Basın-İş Sendikası da, “Gazeteciler hedef tahtanız değildir. Dün Kadıköy’deki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı yapılan eylemde devletin gücü basın üzerinde sınandı En az 20 gazeteci polis şiddetine maruz kaldı. Yaralananlar oldu” bilgisini
verdi.2078
4 Şubat 2021

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazicili-ogrencilerden-aciklama-1810149
https://www.evrensel.net/haber/424858/turkiye-insan-haklari-vakfi-ozgur-gundem-davasi-icin-dayanisma-cagrisi-yapti?a=c12
2073 https://www.evrensel.net/haber/383164/ozgur-gundemle-dayanisma-davasinda-beraat-karari
2074 https://www.sessizkalma.org/ozgur-gundem-davasi-istinaf-beraat-kararlarini-bozdu/
2075 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-karaca-faili-mechul-gazeteci-cinayetlerini-raporlastirdi-1810636
2076 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-orgutlerinden-kadikoy-deki-eylemi-takip-eden-gazetecilere-yonelik-polis-saldirisini-kinama-gazetecilerin-mesleklerini-yapmalari-sistematik-olarak-engelleniyor,930768
2077 http://tgc.org.tr/18-slider/2803
2078 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1356995864644882437
2071
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● SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, altı yıl üç ay hapis cezası verilen gazeteci Ayşegül Doğan için
sosyal medyada dayanışma kampanyası başlattı. Açıklamada, “Biz, Kadın SES’i elçileri olarak Ayşegül
Doğan’ın gazeteciliğine şahidiz ve kefiliz. Çünkü; Dünyanın hiçbir yerinde bir kişinin, hükümetin verdiği
basın kartına göre gazeteci olup olmadığına karar verilemez” denildi. Doğan’ın iddia edildiği gibi DTK
üyesi olmadığını ve ortam dinlemelerindeki sesin kendisine ait olmadığını ispatladığı vurgulanan açıklamada, “IMC TV’de çalışırken usulsüz bir biçimde dinlendiği, takip edildiği anlaşılan Ayşegül Doğan’a,
nedense yıllar sonra (2018) dava açıldı. Doğan, mesleği gereği yaptığı konuşmalar, katıldığı konferanslar
ve söyleşiler üzerinden ‘terör örgütü kurmak’ ile suçlandı. Yani tüm suçlamalar, gazetecilik faaliyetleri üzerinden yapıldı” denildi.2079
5 Şubat 2021
● IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, İstanbul Kadıköy’de 2 Şubat’ta düzenlenen
gösterileri takip eden gazetecilere yönelik kasıtlı şiddet uygulandığını vurgulayarak, “Polisin nihai sorumluluğu basın mensuplarını hedef almak değil, tam aksine halkın bilgiye erişimini sağlayan gazetecilerin güvenliğini sağlamaktır” dedi. Akyavaş, “Polisin bu endişe verici tavrı, Türkiye’nin basın özgürlüğü ve halkın
bilgiye erişimini bilinçli olarak ihlal ettiğini kanıtlıyor. Türkiye, gazetecilere ve temel bir hak olan barışçıl
gösteri hakkını kullanan protestoculara yönelik polis şiddetini derhal sona erdirmelidir” çağrısı yaptı.2080
CPJ de, Avrupa Konseyi’nin gazeteciliği koruma ve mesleki güvenlikle ilgili kurduğu platforma Kadıköy’deki olay hakkında bir eleştiri metni yükledi.2081
● Türkiye İşçi Partisi (TİP), Boğaziçi Üniversitesi protestolarında partili dört öğrenci hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. TİP’in açıklamasında, “Bu mücadele yalnızca bir kişi olarak Melih
Bulu’ya değil, halkın özgür iradesini tanımayan, seçimleri yok sayan, tepeden inme kayyumlar atayan tek
adam düzenine karşı mücadeledir. Bu mücadele yurttaşlar arasında din, dil, ırk, cinsel yönelim ayrımcılığı
yapan, nefret söylemiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden soysuzlara karşı mücadeledir. Bu mücadelede
Anıl’ı, Şilan’ı, Doğu’yu ve Selo’yu yalnız bırakmayacağız. Rehin alınan dört arkadaşımızı Saray’ın zindanlarından çekip alacağız. Onlar ellerinden geleni yaptı. Bundan sonrası bizde!” denildi.2082
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek vermek için Kadıköy’de yapılan eylem nedeniyle
elektronik kelepçeyle ev hapsi cezasına çarptırılan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Aslı Altınok yaşadıklarına
tepki gösterdi.2083 Altınok, “Kimse içinde bulunduğumuz duruma alışmasın diye üç gün boyunca yaşadığımız hukuksuzlukları anlatacağım. Gayrettepe’de çıplak aramaya zorlandım. Erkekler koğuşunda dışkı olduğunu bu yüzden 16 kişinin üç kişilik koğuşta kaldığını henüz öğrenebildik. Nezarette tuvalete gidebilmek
için polislerle kavga etmemiz gerekti. Avukatların getirdiği yemekler verilmedi. Savcı bizi ifade almadan
adli kontrolle mahkemeye sevk etti. Hakim de ifade almadan ev hapsi verdi. 10 kişi ne savcıda ne hakimde
henüz ifademiz alınmadan ev hapsi aldık. Tutukluluk cezası bile olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşüne
muhalefetten açılan soruşturmada ev hapsi çıktı. Toplam 36 kişiye ev hapsi verildi. Normalde hükümlülerin
son aylarındaki cezaları için yapılan bu uygulama hakkımızda hiçbir hüküm olmadan, ifademiz dahi alınmadan sesimizi kısmak için yapıldı” dedi.2084
6 Şubat 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası, ABC Gazetesi’nde editörler Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve
Serhat Yılmaz’ın işten çıkartılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, “ABC Gazetesi’nden hukuksuz bir şekilde
işten çıkarılan üyelerimizle birlikteyiz. Bu hukuksuzluktan vazgeçilmelidir. Kimsenin kazanılmış haklarımızı gasp etmesine izin vermeyiz” denildi.2085
● Dicle Fırat Gazeteciler (DFG) Derneği’nin Ocak ayı raporuna göre; dört gazeteci gözaltına alındı,
bir gazeteci tutuklandı, altı gazeteci saldırıya uğradı ve bir gazeteci kötü muameleye maruz kaldı. Bir gazeteye üç gün ilan kesme cezası verildi. Cezaevlerinde 88 gazeteci tutuklu. Raporda, “Belirlenen çizginin
dışına çıkan, toplumun tüm kesimlerine ses olan basın kuruluşları hedef alınıyor, gazeteciler ‘terörist’ ilan
http://esitlikadaletkadin.org/kadin-sesi-elcileri-arkadasimiz-gazeteci-aysegul-doganin-yanindayiz/
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-protestolari-takip-eden-gazetecilere-polis-siddetini-kiniyor/
2081 https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertId=90187354
2082 https://tip.org.tr/basin-aciklamalari/anila-silana-doguya-ve-seloya-ozgurluk/
2083 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56004517
2084 https://twitter.com/aslialtnok/status/1357601049494847488
2085 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1358071698118041601
2079
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ediliyor. Gözaltı ve tutuklamalar hız kesmiyor. Yapılan bir haber, alınan bir röportaj, çekilen bir görüntü
veya fotoğraf halen tutuklama gerekçesi olabiliyor. Mevcut tabloda onlarca meslektaşımız gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunuyor. İktidar-yargı ikilisinin bu tutumundaki ısrarı basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracak bir boyuta getirdi. Baskılar gazeteciliği bitiremeyecek, gerçekleri yok edemeyecek, doğruların halka ulaştırılmasını engelleyemeyecektir” denildi.2086
● Gazeteci Mustafa Hoş’a Çorlu tren kazasıyla ilgili ihmalleri kaleme aldığı için 40.000 liralık tazminat tepkilere yol açtı. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, gazeteci Enver Aysever, tiyatrocu Şevket
Çoruh ve opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Hoş’un tazminat cezasını ödemesine yardım edeceklerini açıkladı. Karara itiraz edeceğini belirten Hoş, “Dünden beri gelen dayanışma ve destek mesajları için teşekkür
ederim. Mahcup da oldum. Gururlandım. Gözyaşlarımı tutamadım. Varolun. Bir kuruşumuzu bu kötülüğe
yedirmemek için üst mahkeme dahil her şeyi yapacağım” dedi.2087
● Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Dayanışması Twitter hesabı aracılığıyla “12. Cumhurbaşkanı’na Açık Mektup” metnini paylaştı. Öğrenciler, taleplerini yeniledikleri mektupta, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a “Cumhurbaşkanını istifaya çağırmak anayasal bir hak mıdır? Evet! O halde bir anayasal hakkı
kullanmak ne zamandan beri bir cesaret sorunu oldu? Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz. Ama
madem yürek demişsiniz ona da kısaca cevap verelim. Bizim hiçbir dokunulmazlığımız yok! Sizse 19 senedir dokunulmazlık zırhının altında esip gürlüyorsunuz. HDP Eş Genel Başkanlarını hukuksuz bir şekilde
hapishanede tutuyorsunuz. Gazetecileri de sendikacıları da… Bizse gerçekleri korkmadan haykıranlarla biriz, beraberiz, tüm kayyumların karşısındayız diyoruz. Biz farkındayız ki ne Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin en önemli kurumu ne de Melih Bulu’nun kayyum olarak başımıza gelmesi Türkiye’nin en önemli
sorunudur. İstifanız talebine gelince, biz sizi bu mesele nedeniyle istifaya çağırmayız. Niye mi? Siz istifa
edecek olsanız, Hrant Dink katledildiğinde istifa ederdiniz! Soma’da 301 madenci katledildiğinde istifa
ederdiniz! Roboski’de (Uludere) 34 Kürt öldürüldüğünde istifa ederdiniz! Çorlu’daki tren kazasından sonra
istifa ederdiniz” yanıtını verdi.2088 Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde rektör atamasını protesto eden
ve ataması yapılan Bulu’nun istifasını isteyen öğrencilere, “Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa etsin
diyecekler” demişti.2089
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin farukbildirici.com’da yayınladığı, “Basın İlan’da yıllık
ceza rekoru ve habere rüşvet teklifi” yazısına göre, Basın İlan Kurumu (BİK), 2020’de gazetelere toplam
803 günlük ilan kesme cezası verdi. BİK, Cumhuriyet’e 110, Birgün’e 112, Evrensel’e 65, Korkusuz’a 29,
Sözcü’ye ise 17 gün ilan kesme ceza verdi.2090 BİK’in 2020’de İstanbul’da merkezi bulunan gazetelere verdiği cezaların yüzde 88’inin bu beş gazeteye verildiği söylendi.2091 Bildirici, BİK’in seçeceği haberlerin
haber portallarında yer almasına 1/6 oranında ek gösterge verme uygulamasını eleştirerek, “BİK’in belirleyeceği ilanlar arasından seçilerek haber yapılması halinde para ödeneceğini yani ‘rüşvet’ verileceğini duyurmak, ‘Basın Ahlak Esasları’nı denetleyen bir kuruluşun varlık nedeniyle çelişiyor” dedi.2092
10 Şubat 2021
● CFWIJ, yayımladığı basın bildirisinde, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Demokrat Haber editörü Selda Manduz’un beraatını talep etti.
Bildiride, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak mesleki faaliyetleri nedeniyle gazetecilere uygulanan
baskı ve şiddeti kınıyoruz. Gazetecilerin sürekli yargı karşısına çıkarılmasının susturmak amacıyla uygulanan yeni bir yöntem olduğuna, bu girişimlerin basın özgürlüğüne gölge düşürdüğüne inanıyoruz. Gazetecilerin yargı yoluyla tehdit edilmeden özgürce yazabilecekleri ortamların sunulmasını talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir” denildi.2093
● Farklı medya kuruluşlarında görevli 173 gazeteci imzasıyla yayınlanan “Boğaziçililer yalnız değildir” bildirisinde, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla ilgili protestolara destek verildi. Bildiride,
“Boğaziçililerin ‘Aşağı Bakmayacağız’ diyerek sürdürdükleri bu eylemin, anayasal bir hak olduğunu
https://yeni1mecra.com/dfg-ocak-ayinda-46-gazeteci-yargilandi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/mustafa-hosa-verilen-ceza-bize-verilen-cezadir-haber-1512523
2088 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-ogrencilerinden-cumhurbaskani-erdogana-acik-mektup-1811723
2089 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-bu-isi-bir-daha-gezi-olaylariyla-ayni-yere-getiremeyecekler-/2134965
2090 http://www.diken.com.tr/bikin-cezalarinin-yariya-yakini-bes-gazeteye/
2091 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildirici-bik-cezalarin-yuzde-88ini-5-gazeteye-verdi-1811961
2092 https://farukbildirici.com/basin-ilan-da-yillik-ceza-rekoru-ve-habere-rusvet-teklifi/
2093 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-journalist-selda-manduzs-acquittal-immediately
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hatırlatıyoruz. LGBTİ+ öğrencilere karşı kimlikleri ve yaşam hakkını hedef alan nefret söylemini, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı bunların sonucunda LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılmasını kabul etmiyoruz.
Sansür, baskı ve tehditlerle halkın haber alma hakkının önüne çıkartılan her türlü engellemelere itiraz ettiğimiz gibi, görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımızı hedef alan polis şiddetine de karşıyız. Gazeteciler
taraf değil tanıktır, işini yapan meslektaşlarımıza yönelik engelleme, yaralamaya varan ağır şiddet ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz” denildi.2094
11 Şubat 2021
● Oyuncu, yönetmen, senarist ve set emekçisi 161 kişi imzasıyla yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi
protestolarına destek açıklamasında, “Biz sinemacılar; inanıyoruz ki gençler bu ülkenin aydınlık hayalleridir. Boğaziçi öğrencileri demokratik, özerk üniversite istemlerinde sonuna kadar haklıdırlar. Bu nedenle
anayasaya uygun, yasal, hukuki, meşru ve barışçı eylemlerini sürdürmek haklarıdır. Bu haklarını kullandıkları için suçlanamazlar” denildi.2095
● Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Yönetim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin “üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere” tüm yazar,
şair, gazeteci ve sanatçıları imza vermeye çağırdı. Açıklamada, “Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine kadar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti. Devletin bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı adeta düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı,
demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı vericidir” denildi.2096
14 Şubat 2021
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala, hakkındaki dava dosyaları birleştirilmesi ve
Anadolu Kültür Anonim Şirketi ile ilgili dava açılmasına CHP’li Utku Çakırözer aracılığıyla yaptığı açıklamasında, “Benimle ilgili davalar baştan beri hukuki bir süreç olmaktan uzaktı” dedi. Kavala, “Gelinen
noktada maalesef bir tiyatro halini aldı. Hukuksuzluk, adaletsizlik tiyatrosuna dönüştü” yorumunda bulundu.2097
16 Şubat 2021
● TGS, Olay TV süreci nedeniyle 180 medya mensubunun işsiz kalmasına “Basın özgürlüğüne, çok
sesliliğe tahammülü olmayan iktidar gazetecilerin ekmeğini de gasp etmiştir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Farklı seslere tahammül gösteremeyen iktidar bu süreçte hem yeni bir kanalın doğuşunu engelledi
hem de 180 gazeteciyi işsiz bıraktı. Olay TV ekibine yayın hakkı tanınmaması, siyasi iktidarın tek sesli
medya anlayışının göstergesidir. Elbette bu yaşananların sorumlusu iş adamı Hüseyin Köksal değil. Ancak
Sayın Köksal’ın meslektaşlarımıza ödeyeceği iki üç aylık tazminat ile iş bulmanın çok zor olduğu bu salgın
sürecinde mağduriyetleri ortadan kaldıracağını düşünüyor ve kendisinden yapıcı bir adım bekliyoruz” denildi.2098
17 Şubat 2021
● CFWIJ, Van’da helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerin haberini yaptıkları için tutuklu olan
kadın gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada, “Güneydoğu bölgesinde işlerini yapmaya çalışan gazeteciler, yıllardır sistematik bir baskıya maruz bırakılıyor.2099 Tamamı kadın muhabirlere sahip tek
haber ajansı Jin News, gün aşırı gözaltılarla ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘propaganda yapmak’ iddialarıyla suçlanmakta, haber yapmaya çalışan gazetecilerin mesleklerinden vazgeçmeleri hedeflenmektedir. Tutuklama
ve diğer yöntemlerle gazetecilere karşı uygulanan sindirme politikalarının, Türkiye’deki basın özgürlüğüne
yönelik bir saldırı olduğu kanaatindeyiz. Meslektaşlarımız Şehriban Abi ile Nazan Sala’nın gerçeği ortaya
çıkarmak amacıyla gazetecilik görevlerini yerine getirdiğinin ve suç işlemediklerinin bilincindeyiz” denildi.2100

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/173-gazeteci-bogazicililere-destek-bildirisi-yayinladi-1812744
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/161-sinemacidan-bogazici-destegi-1813017
2096 https://www.evrensel.net/haber/425706/tys-yazar-sair-gazeteci-ve-sanatcilari-bogazicine-destek-icin-imza-vermeye-cagirdi
2097 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/239240-osman-kavala-dava-surecim-tiyatroya-dondu
2098 https://tgs.org.tr/iktidarin-tahammulsuzlugu-180-medya-emekcisini-issiz-birakti/
2099 https://www.gazeteduvar.com.tr/cfwij-kadin-gazetecileri-serbest-birakin-haber-1513613
2100 https://yeniyasamgazetesi.info/cfwij-kadin-gazetecileri-serbest-birakin/
2094
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● İHD, Özgür Gündem ana davasında “örgüt üyeliği” iddiasıyla Eren Keskin’in altı yıl üç ay hapis
cezasına çarptırılmasına “Gazetecilik ve insan hakları savunuculuğu suç değildir. Eren Keskin suç işlememiştir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Konjonktürel olarak zaman bakımından suç sayılmayan açıklama
ve yayınlar Konjonktür değiştiğinde suç sayılıyor ise o ülkede ifade özgürlüğü güvence altında değildir.
Türkiye’de olup biten de bundan ibarettir. Türkiye’deki haklar siyasi iktidarın izin verdiği ölçüde kullanılmakta, izin vermediği zamanlarda ise yargı yolu ile cezalandırılmaktadır” denildi.2101
18 Şubat 2021
● HRW, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarında polis müdahalelerini ve AKP Hükümeti’nin
tutumunu değerlendirdiği raporda, Türkiye genelinde 38 kente yayılan protestolarda, 560’ın üstünde göstericinin gözaltına alındığını, çoğunun kısa süre sonra serbest bırakıldığını ancak bazı vakalarda göstericilere
orantısız şiddet uygulandığını kaydetti.2102 Raporda, ev baskınları sırasında üç kişinin başına silah dayandığı, iki kişiye tokat atıldığı ve hakaret edildiği öne sürüldü. HRW’ye konuşan kız öğrencilerden biri, 4
Ocak’taki protesto gösterisinde polislerce yerde sürüklendiğini, el bileği, kol ve sırtında yaraların oluştuğunu bildirdi. Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “terörist” benzetmesi ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun, “LGBTİ sapkınları” ifadesi gibi üst düzey hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla Emniyet’in
sert müdahaleye teşvik edildiğine dikkat çekilerek, LGBTİ öğrenci ve göstericilerin hedef gösterildiği vurgulandı. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmemiş
bir rektörü ataması ve polisin barışçı gösteri hakkını kullanan öğrencilere uyguladığı şiddet içeren gözaltılar,
hükümetin temel insan hakları konusundaki kayıtsızlığını, akademik özgürlükler ve üniversitelerin özerkliğine saygı duymadığını ortaya koymaktadır. Türk yetkililer toplanma hakkına saygı duymalı, farklı görüşleri susturmak için polis gücünü kullanmaya son vermeli ve keyfi bir şekilde gözaltına alınan öğrencileri
serbest bırakmalıdır” dedi.2103
19 Şubat 2021
● BirGün, “Reis Mükemmel Bir İnsan” manşetiyle abonelik kampanyası başlattı.2104 Kampanya için
hazırlanan videoda, “Yoksulluk bitti, hepimiz zenginiz. Beşli ekip nefis inşaatlar yapıyor. Reis Mükemmel
bir insan. Bir gün sadece böyle haberler duymak istemiyorsan bugün BirGün’e abone ol” denildi.2105
22 Şubat 2021
● Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çağrısıyla yazar, şair ve gazetecilerden oluşan 344 kişi, Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki protestolara destek verdi. Açıklamada, “Atanmış rektör istifa etmediği gibi ‘Kimse devletin gücünü sınamasın’ denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı
karşıya kaldı. Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin ‘terörist’, LGBTİ+ öğrencilerin ‘sapkın’ ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin ‘provokatör’ ilan
edilmesi kabul edilemez. Tutuklanan ve ev hapsi verilen öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, kendilerinden
ve ailelerinden özür dilenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörünü seçim
yoluyla belirlemesine izin verilmeli, siyasi katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat üzerindeki
baskı son bulmalıdır” denildi.2106
23 Şubat 2021
● Çağdaş Gazeteciler Derneği, 43. yılını kutladığı açıklamasında, “kıskaca boyun eğmeyen, ‘sahibinin sesi’ olmayı reddeden basın emekçileri ise şiddet ve işsizlikle terbiye edilmek istenmekte, her gün
haklarından mahrum bırakılan işsiz gazeteci ordusuna yeni meslektaşlarımız katılmaktadır” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Dünün sömürü çarkını yöneten medya patronları, bugün Saray’ın gölgesinde ihale
odaklarına dönüşmüştür. Dünün sansür kurumları, aynı temeller üzerinde şekillenen ancak yoğun iktidar
gücü ile takviye edilmiş olarak bugün de ayaktadır. Gazeteciler artık sadece emeğin sömürüsüyle değil,
iktidarın yüzde 90’ını elinde bulundurduğu medya düzeninde ‘Saray’ın memuru’ gibi görülerek sansür kıskacı altında da ezilmek istenmektedir” denildi.2107
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/239450-ihd-gazetecilik-ve-insan-haklari-savunuculugu-suc-degildir
https://www.hrw.org/tr/news/2021/02/18/377883#
2103 https://www.dw.com/tr/hrwden-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-protestolar%C4%B1yla-ilgili-rapor/a-56612643
2104 https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1362612875181785090
2105 https://www.indyturk.com/node/318231/medya/birg%C3%BCn-reis-m%C3%BCkemmel-bir-insan-man%C5%9Fetiyle-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1
2106 https://www.gercekgundem.com/guncel/253536/sanatci-gazeteci-ve-yazarlardan-bogazicili-ogrencilere-destek
2107 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3893&Page=1
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24 Şubat 2021
● İsveç’te aralarında Gazeteciler Federasyonu, Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsveç PEN Kulübü,
İsveç Yayıncılar Derneği, İsveç Yazarlar Birliği ile 17 gazeteci ve yazar örgütü, gazeteci Ahmet Altan’ın
serbest bırakılması için ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, “Türkiye birkaç yıldır dünyanın en büyük
gazeteci hapishanesi. Basının/medyanın yüzde 95 oranından fazlası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
kontrol edilmektedir. İfade ve basın özgürlüğü hemen hemen tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. Erdoğan’ın
farklı düşünenleri/muhalifleri keyfi olarak baskı altına almasının ağır bedelini ödeyenlerden birisi de ünlü
Silivri hapishanesinde dört metrekarelik küçük bir hücreye hapsedilmiş olan 70’li yaşlarında bulunan Ahmet
Altan’dır” denildi.2108 Altan’ın, hakkındaki iddiaları reddettiği ve üzerine atılan “suçlar” ile ilgili herhangi
bir kanıtın bulunmadığının öne sürüldüğü açıklamada, “Altan’ın avukatı, Ocak ayı başında Covid-19 salgınının, Altan’ın tutulduğu cezaevi bölümünde yayılmış olduğunu açıkladı. Bu durumda Altan’ın durumu çok
ciddidir ve onun yaşamından endişe duymaktayız. Belirttiğimiz nedenlerden dolayı, Altan’ın içinde bulunduğu esaretten serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Altan, Erdoğan’ın emri ile hapsedilmiş olduğu için,
Türkiye Cumhurbaşkanı’na şu açık ve net mesajımızı göndermek istiyoruz, sen, farklı düşünenleri ve muhaliflerini absürt/saçma, Kafka benzeri gerekçelerle hapsettirebilirsin, ancak özgür düşünceyi asla/hiçbir
zaman hapsedemezsin” ifadesi kullanıldı.2109
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Ankara’da ve diğer illerde gazetecileri hedef alan
saldırıların cezasızlık sonucu teşvik edildiğini söyledi. Bilgin, “Gazetecilere ve dolayısıyla halkın haber
alma hakkı için yürüttüğümüz gazetecilik mesleğine yönelik saldırılara karşı iktidarın ve muhalefetin tepki
vermesini bekliyoruz. Mevcut ceza mevzuatı da saldıranlara karşı tavizsiz şekilde uygulanmalıdır” dedi.
Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖİB) programı kapsamında yayınlanan Ocak 2021 raporuna ilişkin, geçmişte AKP’nin milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne
rektör atanmasını protesto ve dayanışma eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı işlemlerinin ve tutuklama
kararlarının ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdiğini hatırlattı. Türkiye’nin insan hakları ihlalleriyle ilgili AİHM inceleme altındaki dosyalar sayıları itibariyle Rusya’dan sonra ikinci sırada olduğu söyleyen Bilgin “AİHM 2020 raporuna göre, 62 bin civarında beklemedeki başvuru dosyasından 11 bin 750’sinin Türkiye aleyhinde olması dikkat çekicidir” dedi. Bilgin, Ocak sonu itibarıyla hapiste 42’si hükümlü ve
36’sı tutuklu olmak üzere toplam 68 gazeteci cezaevinde bulunduğunu söyledi. Bilgin, Cumhurbaşkanlığı
makamının son Anayasa değişiklikleriyle icra organı haline dönüştüğünü ve partili Cumhurbaşkanının da
icranın başı olarak eleştirilebilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanının eleştirilmesinin suç olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti. Bilgin, Adalet Bakanlığı verileri itibariyle 2014-2019 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu kapsamında soruşturma açılan 128 bin 872 kişiden 903’ünün çocuk olduğunu ve
dokuz bin 556 kişiye mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.2110
25 Şubat 2021
● TGS, Ankara’da son dönemde gazetecilere yönelik polis müdahaleleri ve bazılarında fiziki şiddet
uygulanması hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.2111 TGS Ankara Şube
Başkanı Esra Koçak Mayda, “Kurumlarınca yapılan görevlendirmeyle haber takibindeki gazetecileri engelleme, insan hakları ihlalidir. Ankara Emniyeti’nin engelleme uygulamalarının yaygın ve sistemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Gazeteciler kamu hizmeti yapmaktadır, haber takibi yapmaktadırlar. Kolluk kuvvetleri
tarafından ‘görüntü çekme’, ‘buradan uzaklaş’ diyerek gazetecilere baskıda bulunma girişimleri, kalkanlarını kaldırıp görüntü almalarını engellemeleri gibi örnek olaylar halkın haber alma hakkını, basın ve ifade
özgürlüğünü engelleme girişimleridir. Anayasa’nın 28. maddesi ‘basın hürdür ve sansür edilemez’ der ve
devlet kurumları da basın özgürlüğünü güvence altına almakla mükelleftir. Ama meslektaşlarımızın alanda
karşılaştıkları bu tavırlar hem anayasaya hem de AİHM’in içtihatlarına aykırıdır” dedi.2112
● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı ile Türkiye’nin 15 insan hakları örgütü, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylem yasaklarının kalkması ve gözaltına alınanların işkence iddialarının soruşturulması talebiyle bildiri yayınladı. Bildiride, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İHD için, ‘canı çıkasıcalar’
https://www.evrensel.net/haber/426631/isvecli-yazar-ve-gazeteci-orgutlerinden-ahmet-altan-icin-cagri
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/239841-isvecli-gazetecilerden-cagri-ahmet-altan-i-serbest-birakin
2110 https://sonsoz.com.tr/bilgin-cezasizlik-gazetecilere-saldirilari-tesvik-ediyor/
2111 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tgsden-gazetecilere-yonelik-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu-1816431
2112 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-sahada-habercilige-m%C4%B1udahale-yargiya-tasindi/5792382.html
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ifadesini ve sivil olaylara sessiz kaldığı iddiasını kabul etmiyoruz” denildi. İmzacılar arasında, Civil Rights
Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan
Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik
Derneği, Research Institute on Turkey, Turkey Litigation Support Project, Türkiye İnsan Hakları Vakfı,
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı yer alıyor.2113
26 Şubat 2021
● TGS, AYM’nin gazeteci Beyza Kural’la ilgili olarak “ifade ve basın hürriyetinin ihlal edildiğine”
hükmetmesi kararını, “Gazeteci dosyalarındaki cezasızlık eğilimine dur denilmesi bakımından son derece
önemli” açıklaması yaptı. TGS Hukuk Servisi’nin değerlendirmesinde, “Kararda AYM her ne kadar devlet
tarafından verilmiş bir kartı olmasa da Beyza Kural’ın gazeteci olduğunun kabul edildiğini ve haber yapmasının polis müdahalesiyle engellenerek ifade ve basın özgürlüğü ihlal edildiğini tespit etmiştir. Bu da sarı
veya turkuaz olsun basın kartının tanımlayıcı özelliğinin olmadığını bir kere daha ortaya koymuştur” denildi. Daha önce sarı basın kartı olarak bilinen, şimdilerde turkuaz renkli olan kartın gazeteciye mesleğini
yapabilmesini sağlayan bir kart olmadığını belirten TGS Hukuk Servisi, “Nitekim İletişim Başkanlığı da
bunu böyle kabul etmektedir. 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği iptal davasına sundukları savunmalarında ‘Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu yoktur. Kişiler basın kartı
sahibi olmaksızın da gazetecilik yapabilir, fikirlerini ifade edebilirler. Nitekim basın kartı sahibi olmayan
pek çok basın mensubu bulunmaktadır’ demişlerdir. Dolayısıyla gerek yıpranma hakkının basın kartı şartına
bağlanması gerekse ceza davalarında bu kartın gazeteci kimliğini ortaya koymak maksatlı istenmesi hukuka
aykırıdır” ifadelerini kullandı.2114
● Gazeteci Dayanışma Ağı2115, ABC ve Halk TV’de gazetecilerin işten çıkarılmasına, “İktidara yakın
veya uzak fark etmiyor. Salgın döneminde olmamıza rağmen her gün başka bir basın kuruluşunda meslektaşlarımızın işlerine son veriliyor” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Halk TV’nin internet sitesinde çalışan
gazeteciler Fırat Yeşilçınar, Ali Isıyel ve Batuhan Batan geçtiğimiz günlerde işten çıkarılmıştı. Gazeteciler
işten çıkarılma sebeplerinin haberlerine uygulanan sansüre karşı kanalın patronu Cafer Mahiroğlu ile yaşadıkları tartışma olduğunu söyledi. Daha sonrasında bu listeye gazeteci İrem Yıldırım dahil oldu. Yıldırım
sosyal medyada, ‘Arkadaşlarımın neden işten çıkarıldığını sorduğum için dün benim de Halk TV’deki işime
son verildi. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim’ paylaşımını yaptı. Şubat ayının ilk haftasında da ABC’de
çalışan editörler Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve Serhat Yılmaz işten çıkarılmıştı. Gazeteciler yaptıkları açıklamada, ‘İnternet gazetesinde karşı karşıya bırakıldığımız yoğun patron baskısı ve mobbingin
ardından, dün hukuksuzca işten çıkarıldığımızı öğrendik. Kendisini ‘muhalif’ olarak niteleyen ABC’nin bu
tutumunu ve yaşadığımız hukuksuzluğu kabul etmiyoruz’ demişti” denildi.2116
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarında resim sergisindeki üzerinde oynanmış Kabe fotoğrafı
gerekçesiyle 30 Ocak’ta tutuklanan mimarlık öğrencisi Selahattin Can Uğuzeş, Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı
Cezaevi’nden mektup gönderdi. Uğuzeş, mektubunda, “Tutuklanmak gözümü korkutmak yerine beni daha
cesur yaptı. Yakında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boğaziçililer apolitiktir algısını da kırdık sanırım.
LGBT Kulübü’nün kapatılmasına çok üzüldüm. Üniversite yıllarında böyle anılarımız olacağı için seviniyorum bir yandan. Her zamankinden daha yakınız. Çok yakında Güney çimlerde görüşeceğiz. Fikirlerimizi
Metris’e hapsedemezler” ifadesini kullandı.2117 Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Selahattin Uğuzeş ve Doğu
Demirtaş’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve alenen aşağılama” gerekçesiyle 30 Ocak’ta tutuklanmalarına hükmetmişti.2118
27 Şubat 2021
● T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Kemal Göktaş’ın “Kısa Dalga Podcast” yayınında, Türkiye’de gazetecilik bir iki istisna dışında, devletin dilinin çok hakim olduğu bir gazetecilik oldu. Bizim
ülkemizin tarihinde bir iktidar medyasının bu boyutta inşa edildiği, böyle bir mimariye sahip olduğu başka
bir zaman yok” dedi. Eski Başbakan Turgut Özal’ın Cumhuriyet’ten hoşlanmamasına rağmen Hasan
https://www.mlsaturkey.com/tr/ortak-aciklama-buradayiz-burada-olacagiz-hicbir-yere-gitmiyoruz/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56208467
2115 https://twitter.com/gazeteciagi/status/1364944303576002566?s=08
2116 https://yesilgazete.org/gazeteci-dayanisma-agi-iktidara-yakin-uzak-fark-etmeden-meslektaslarimiz-isinden-oluyor/
2117 https://www.evrensel.net/haber/426882/tutuklanan-bogazici-ogrencisi-selodan-mektup-her-zamankinden-daha-yakiniz
2118 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesi-onunde-kabe-fotografinin-yere-serilmesine-iliskin-sorusturmada-2-kisi-tutuklandi/2128557
2113
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Cemal’i seyahatlerine davet ettiğini hatırlattı. Türkiye’de farklı alanlarda yatırımları olan aile şirketlerince
medya sektöründe patronluk yapılmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Akın, Demirören ailesini de
bu kapsamda değerlendirdiğini belirterek, “Ben o yayınları o ailenin yaptığına da inanmıyorum. Orada atanmış, yayınlara karar veren çok sayıda komiser olduğunu düşünüyorum” dedi. Akın, “Bir ülkede Hazine ve
Maliye Bakanı’nın istifasını, hem de zehir zemberek istifasını, 27 saat vermeyen bir gazetecilik olabilir mi?”
tepkisini gösterdi.2119
28 Şubat 2021
● Ankara Üniversitesi akademisyenleri, sosyal medyada “Ankara Üniversitesi akademisyenleri olarak ‘İnsan, toplum, doğa yararına üniversite’ diyoruz ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile hocalarının
yanlarında durduğumuzu ilan ediyoruz” notuyla bir destek videosu paylaştı2120
1 Mart 2021
● The One Free Press Coalition, dünya çapında gazetecilere yönelik haksız davaları listelediği Mart
ayı “En Acil 10” listesine gazeteci Ayşegül Doğan’ı da ekledi. Listeye göre, Mart ayında kadınlardan altısının cezaevinde olduğu ve 2020’de tutuklu gazetecilerin yüzde 13’ünün ise kadın olduğu belirtildi. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) de 1992’den beri 70 kadın gazetecinin öldürüldüğünü belgelediği anımsatıldı. Listede, Doğan için “Türk gazeteci şu anda özgür, temyiz bekleniyor, ancak sahte terör suçlamalarından altı yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya” denildi.2121
2 Mart 2021
● ABD Temsilciler Meclisi’nin her iki partiden 180’i aşkın üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Türkiye’yle ilgili gönderdiği mektupta, Joe Biden yönetimine, “Türkiye politikasında rahatsız edici
insan hakları konusuna da değinilmesi” çağrısında bulundu. Mektupta, “İkili ilişkilerimizde stratejik konular
haklı olarak çok büyük ilgi toplamakta ancak Türkiye’deki ağır insan hakları ihlalleri ve demokrasinin geriye gitmesi de büyük bir kaygı oluşturuyor” denildi. Mektupta, 2016’dan bu yana 80 binin üzerinde Türk
vatandaşının hapse konulduğu veya tutuklandığı, siyasi muhalefeti bastırmak için 1500’ü aşkın sivil toplum
örgütünün kapatıldığı kaydedildi. Kuşkulu cezai suçlamalarla tutuklananlar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan üç Türk personelin de bulunduğunun hatırlatıldığı mektupta, “Sizi bu kişilerin derhal
serbest bırakılması ve tüm suçlamaların düşürülmesi dahil bu davalara öncelik vermeye çağırıyoruz” ifadesi
kullanıldı.2122
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de “Yeni Ana Akım’ Yükseliyor (Ve Desteğe İhtiyacı
Var)” isimli raporu ile Türkiye’de bağımsız medyanın dijital erişiminin, iktidar yanlısı medyayla kıyaslanabilir bir hacme ulaştığı görüşünü paylaştı.2123 IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya ve gazeteci Burak Ütücü’nün paylaştığı rapora göre, “A Grubu’nda yer alan bağımsız yayıncıların
sosyal medyadaki etkileşimi, iktidar medyasına kıyasla yüzde 16,5 daha yüksek. Takipçi sayısındaki artıştan
viral içerik sayısına kadar hemen her boyutta ve platformda bağımsız medya önde gidiyor. Bağımsız yayıncıların haberleri, Facebook’ta, iktidar medyasına kıyasla beş kat daha fazla etkileşim alıyor” ifadeleri kullanıldı. Raporda, en yüksek arama hacmine sahip haberlerle ilgili aramalarda Google’ın, kullanıcıların
yüzde 90,6’sını üç adet iktidar yanlısı haber kuruluşuna yönlendirdiği belirtilerek, “Arama motorundan
farklı bir algoritmaya sahip olan Google Haberler ise iktidar medyasına yüzde 73,8, bağımsız medyaya ise
yüzde 26,2 oranında yer veriyor” denildi. Raporda, haber tüketimi çerçevesinde Türkiye de Twitter ekosisteminde belirli miktarda bir kutuplaşma olduğu görülse bile, bunun mutlak olmadığı belirtildi. Kullanıcıların
önemli bir bölümünün, “iç köprüler” ve “dış bağlayıcılar” yoluyla çeşitlilik arz eden kaynaklara erişim sahibi olduğu vurgulanan raporda, “Bu izler-kitlenin ağırlık merkezine ise bağımsız medya, iktidar medyasına
kıyasla daha yakın” ifadeleri kullanıldı. Raporda, “Her şeye rağmen gazeteciliğe tutunmaya çalışan bugünün
bağımsız medya kuruluşlarını ‘alternatif’ diye nitelemek doğru değil. Daha doğrusu, onları yeni bir ‘ana
akım’ medyanın nüvesi diye tanımlamaktır” denildi. Ayrıca raporda, YouTube’un öneri algoritmasının, iktidar yanlısı medyanın videolarını izleyenleri, büyük ölçüde bir yankı odasında tuttuğu fakat aynı
https://t24.com.tr/haber/dogan-akin-demiroren-de-atanmis-yaynlara-karar-veren-cok-sayida-komiser-oldugunu-dusunuyorum,935705
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-universitesi-akademisyenlerinden-bogazicine-destek-1817209
2121 https://www.onefreepresscoalition.com/list
2122 https://www.amerikaninsesi.com/a/in-uzerinde-kongre-uyesinden-blinkena-turkiye-mekubu/5797435.html
2123 https://journo.com.tr/ipi-turkiye-dijital-medya-raporu
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algoritmanın, bağımsız yayıncıları izleyenleri ise sık sık iktidar medyasının videolarına da yönlendirdiğine
dikkat çekildi.2124
● Susma Platformu, “2020’de Sansür ve Otosansür Raporu” ile en fazla gazetecilik alanında sansür
ve ifade özgürlüğü ihlalleri yaşandığını belirterek, yıl boyunca gazeteciler ve gazetelerin sıklıkla adli süreçlerin parçası oldukları ve mesleklerini icra etmeleri için gereken hak ve imkanlardan mahrum bırakıldıklarına dikkat çekti.2125 ‘Sansürün Gerçekleştiği Alan/Vaka’ sayısı grafiğinde, 137 gazetecilik vakasının kaydedildiği, en çok sansür uygulanan diğer alanların 56 vaka ile eylem ve etkinlikler olurken, üçüncü sırada
46 örnekle sosyal medya sansürlerinin yer aldığına işaret edildi. Sosyal medya sansürlerini 45 vaka ile müzik
alanının izlediği belirtildi.2126
3 Mart 2021
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), AYM’nin AA’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca
denetlenmesini öngören bazı hükümleri 24 Şubat 2021’de iptal etmesini olumlu bulduğunu açıkladı. IPI
Türkiye Program Koordinatöre Renan Akyavaş, “Bu karar, AA’nın tarafsızlığını yeniden kazanmasına yönelik bir adım olarak Türkiye’deki basın özgürlüğü açısından olumlu bir gelişme. Yine de her ne kadar bu
karar AA’ya yönelik başka bir tehdidi savuşturmuş olsa da AYM’nin temel hakların korunmasındaki önemini göstermişse de ajansın halihazırda büyük ölçüde araçsallaşmış olduğu ve hükümet tarafından bir propaganda aracına dönüştürüldüğü gerçeğini değiştirmiyor” dedi.2127 AYM’nin kararında, “Ajansın denetimine ilişkin temel ilkeler konulmadan ve çerçeve çizilmeden Başkanlığa sınırları belirsiz bir alanı düzenleme yetkisinin verilmesi Anayasa’nın Cumhurbaşkanına tanıdığı düzenleme yetkisinin idareye bırakılması
sonucunu doğurmaktadır” denilmişti.2128
● Freedom House (Özgürlük Evi), “Demokrasi Kuşatma Altında” raporunda, “Özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer alan Türkiye, son 10 yıl içinde özgürlükler alanında en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında değerlendirildi. Raporda, “Özgür olmayan ülkeler” kategorisine giren ülkelerin oranında 2006 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirterek, demokrasi için küresel ölçekte kaygı
duyulduğu kaydedildi. Raporda, bu yıl da “Özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer alan Türkiye’nin 10
yıl içinde toplam 31 puan gerilediği belirtildi. Türkiye’de ana akım medyanın özellikle de televizyon yayıncılarının hükümetin duruşunu yansıttığı ve sık sık benzer manşetlerin atıldığı, bazı bağımsız gazete ve internet siteleri faaliyetlerine devam etse de bunların büyük bir siyasi baskı altında oldukları ifade edildi. Türk
vatandaşlarının görüşlerini yakın çevrelerinde açık bir şekilde dile getirdikleri ancak sosyal medyadaki paylaşımları ya da kamuoyunda söylediklerine dikkat ettikleri belirtildi. Rapora göre, 2020’de yüzlerce sosyal
medya kullanıcılarına yönelik “Covid-19 salgınıyla ilgili provokatif” olarak nitelenen paylaşımlar gerekçesiyle ve ekonomi, terörizm ya da askeri operasyonlar gibi konularda düşüncelerini dile getirdikleri için adli
süreçler yürütüldüğü kaydedildi. Freedom House, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede, otoriter yönetimlerin genişlemesinin ve uluslararası arenada önemli demokrasilerin gittikçe azalan ve tutarsız bir şekilde
varlık göstermesinin, insan hayatı ve güvenlik konusunda somut etkileri olduğunu, buna siyasi anlaşmazlıkların çözümü için sık sık askeri güce başvurulmasının da dahil olduğunu bildirdi.2129
4 Mart 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin gazetecilere ilişkin 2021 yılı Şubat ayı hak ihlalleri raporuna
göre, 36 dosyadan 72 gazetecinin hakim karşısına çıktı, altı gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı
ve iki gazeteci saldırıya uğradı. Dört gazeteci hakkında soruşturma ve 11’i hakkında dava açıldı. 174 habere
ve üç internet sitesine erişim engellenirken toplam 85 gazeteci.2130 Raporda, “Yargı bu konuda iktidardan
bağımsız bir yerde durmuyor, hatta söz konusu gazeteciler olduğunda iktidara bağımlı bir hale geliyor. Yargıyı basın emekçilerine karşı ‘sopa’ görevi görmekten vazgeçmeye çağırıyor, haber yapmanın suç olmadığını gazetecilerin temel görevi olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.2131
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-turkiye-dijital-medya-raporu/
https://t24.com.tr/haber/susma-platformu-nun-2020-de-sansur-ve-otosansur-raporu-en-cok-sansur-uygulayan-kurum-rtuk-oldu,936488
2126 https://susma24.com/wp-content/uploads/2021/02/Susma-Platformu_-Turkiyede-Sansur-ve-Otosansur_-Aralik-2019_-2020.pdf
2127 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-anayasa-mahkemesinin-anadolu-ajansi-uzerindeki-hukumet-kontrolunu-artiran-hukumleri-iptal-kararini-memnuniyetle-karsiladi/
2128 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-8.pdf
2129 https://www.amerikaninsesi.com/a/demokrasi-kusatma-altinda/5799051.html
2130 https://ozgurmanset.net/dfgden-subat-ayi-raporu-6-gazeteciye-26-yil-hapis/
2131 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-subat-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
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6 Mart 2021
● TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu tarafından Covid-19 virüs salgınında gazeteci kadınların iş
yaşamında karşılaştığı ayrımcılığa ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan kadın gazetecilerin yüzde 53,2’sinin çalışma saatlerinin değiştiğini ve yüzde 51,3’ünün ise bu değişiklikten olumsuz
etkilendikleri belirtildi. Kadın gazeteciler, çalışma saatlerinin belirsizleştiğini, mesai kavramının ortadan
kalkmasıyla beraber iş süresinin uzadığını ve iş yoğunluğunun arttığı dile getirildi. İzin günü kavramının
ortadan kalktığını vurgulayan olduğu gibi kimi kadın gazeteciler ise evden çalışma gerekçe gösterilerek
yıllık izin hakkının verilmeyeceğini ifade etti. Kadın gazetecilerin yüzde 52,6’sının evden çalışmaya bağlı
olarak sağlık sorunları yaşadıkları, kadınların hijyen ve mesafenin gözetilmediği koşullarda haber takibi
yapmak ve toplu taşıma kullanmak zorunda kaldıkları aktarıldı.2132

10 Mart 2021
● BİK’in Yeni Asya’ya uyguladığı ilan ambargosuna medya ve siyaset çevresinden eleştiri geldi.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Süleyman İrvan, “BİK bu gazeteye tam 407 gündür
resmî ilân vermiyormuş. Bu kadar uzun ceza olamayacağına göre, gerekçe nedir? Eğer ilân alacaklar listesinden çıkarılmışsa BİK’in sayfasında neden yer alıyor” dedi.2133
11 Mart 2021
● KKTC’de Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Sol Hareket üyelerinin gözaltına alınması üzerine “İfade özgürlüğü hakkını kullanan Sol Hareket üyeleri derhal serbest bırakılsın” çağrısında bulundu.
Basın-Sen’in açıklamasında “Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir yasal statüsü bulunmayan AKP Gençlik Kolları’nın
yaptığı ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin ifade özgürlüğüne yönelik yaptığı saldırı Türkiye’deki AKP
rejiminin Kıbrıs’taki yansımalarını da bizlere göstermektedir” denildi. Basın-Sen, Mağusa Kaza Mahkemesi’nin verdiği emre istinaden Mağusa Polis Müdürlüğü’nce tutuklanan Sol Hareket üyesi üç kişinin, ifade
vermesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından halen tutuklu bulunduğunu belirterek, bunu keyfi bir uygulama olarak niteledi.2134
12 Mart 2021
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020 yılında dünya çapında 65 gazetecinin görevini
yaparken öldürüldüğünü açıkladı. IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019’a göre 17 kişi arttığını
belirterek, Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna işaret etti.
Rapora göre, Türkiye “dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke” olurken, en az 67 medya çalışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye’yi hapisteki 23 “mahkum” gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16
kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan’ın izlediği belirtildi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel
Sekreteri Anthony Bellanger, “Demokrasi adını hak eden hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse atamaz” dedi.2135
15 Mart 2021
● Gazeteci Hakan Aygün, 2020 Mart ve Nisan aylarında beş sosyal medya paylaşımı nedeniyle
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “dini değerleri aşağılama” iddialarıyla yargılandığı davaya ilişkin, “Delil bulunmadığı halde savcılık, o tweeti atacağım kanaatinde olduğunu belirterek, kanaatten ceza istedi”
tepkisini gösterdi. Aygün, “Ev ve tekne baskınlarıyla, iki bilgisayarım, bir ipad’im, çok sayıda hard diskime
10 ay el konuldu. Türkiye tarihinde Diyanet’in suç duyurusuyla tutuklanan ilk gazeteci, belki de ilk vatandaş
oldum. Ben karakolda ifade verdikten sonra, gece yarısına doğru savcının evine gidilip yakalama ve gözaltı
kararı imzalatıldı. Cezaevine bana tutuklama kararı üzerine karakola getirilen eşyaları götürmem polis marifetiyle engellendi. Tek don tek kazak gitmeme izin verildiğinden, kısıtlı banyoda yıkayıp, çırılçıplak çarşaflara sarınıp soğuktan korunmaya çalıştım. Çünkü karantina var denildi” dedi.2136
https://www.evrensel.net/haber/427542/tgsden-pandemide-gazeteci-kadinlar-raporu-isveren-de-is-bekliyor-evdekiler-de
https://www.yeniasya.com.tr/gundem/ilan-ambargosu-tepkiyle-karsilandi_538469
2134 https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n370278-basinsen-ifade-ozgurlugu-hakkini-kullanan-sol-hareket-uyeleri-derhal-serbest-birakilsin
2135 https://www.dw.com/tr/ifj-t%C3%BCrkiye-en-fazla-gazetecinin-hapiste-oldu%C4%9Fu-%C3%BClke/a-56851035
2136 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-hakan-aygun-delil-yok-kanaat-var/
2132
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17 Mart 2021
● TGS, 2021’in başından itibaren dokuz gazeteci ve medya çalışanına saldırıldığını belirterek, “Artık yeter: Gazetecilere yönelik saldırıları durdurun”2137 çağrısını yaptı.2138 Açıklamada, “Tüm bu olayların
ortak özelliği, hükümet tarafından kınanmaması, etkili soruşturma yürütülmemesi ya da saldırganların çok
düşük cezalarla -adeta ödüllendirilerek- salıverilmesidir. Bu cezasızlık politikası, yeni saldırıları teşvik etmektedir. Bu sistemli tavır, iktidarın suça ortak olduğunu göstermektedir. Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan
Uğuroğlu’na saldıranların ‘MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar’ diyebilmesi, meslektaşımız Levent Gültekin’e saldıran 25 kişilik grubun tamamının elini kolunu sallaya sallaya
dışarıda gezebilmesi, gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin iktidar ve ortakları tarafından gerçekleştirildiğinin delilidir. Ancak; bir korku iklimi yaratarak Türkiye’yi teslim almak, farklı görüşleri kin ve nefretle
boğarak demokrasimize kastetmek isteyenler amacına ulaşamayacaktır. Gazetecilere saldırmak için sokak
çeteleri oluşturanlara inat susmayacağız, biat etmeyeceğiz. Türkiye demokrasiden geri dönmeyecek” denildi.2139
19 Mart 2021
● Aralarında, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi Ankara Meclisi, Ankara Düşünceye
Özgürlük Girişimi, Demokrasi İçin Birlik (DİB) Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (EŞHİD) bulunduğu 13 hak örgütü, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili AYM’ye hak ihlali kararı alması çağrısında bulundu. Açıklamada, “Yıllar önce medyada yayınlanmış ve halen bir soruşturma konusu yapılmayan bir haberi sosyal
medya hesabından paylaştığı için hakkında verilen cezanın hukuk normlarıyla ilgisi olmadığı, siyasi bir
karar olduğu açıktır. Bu karar, vicdanlara hitap eden sesiyle haksızlığa uğramış her kesimden insanın hakkını savunan bir milletvekilinin susturulmasını amaçlamaktadır. AYM’nin başvuruyu bir an önce inceleyerek hak ihlali kararı vermesini bekliyoruz” denildi.2140
● TGS, uzaktan çalışma sürecinde gazetecilerin aleyhine hak kayıpları yaşanmaması amacıyla 12
maddelik bir rehber yayınladı.2141 Rehberde, “İlgili kamu kuruluşları, uzaktan çalışma ile ilgili Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygun düzenlemeleri derhal hayata geçirmelidir. İlgili kanun ve mevzuatlarda çalışanlar aleyhine olacak muğlaklıklara izin verilmemelidir. Bu süreçte sendikaların görüşü alınmalıdır. Uzaktan çalışma gönüllülük esasına dayanmalı, uzaktan çalışmaya geçişte mutlaka çalışanın onayı
alınmalıdır. Uzaktan çalışmanın, mobbinge (işyerinde psikolojik taciz) dönüşmesine izin verilmemelidir.
Uzaktan çalışan ve diğer personel arasında başta ücret, terfi, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma süresi, yan
ödemeler gibi hiçbir konuda ayrımcılık yapılmamalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve çalışma koşulları,
uzaktan çalışanlar için garanti edilmelidir. Uzaktan çalışanların toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğünü
engelleyecek uygulama ve düzenlemelere izin verilmemelidir” önerileri yapıldı.2142
22 Mart 2021
● Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Yönetim Kurulu, Halkınsesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir’in tutuklanmasına, “Gazeteciler bu olayda taraf değildir. Üzülerek görmekteyiz ki
gazeteciler arasındaki kutuplaşma had safhadadır. Meslektaşlarımıza çağrımız adli olay olarak soruşturulan
bu olayın adaletli şekilde aydınlatılmasından başka bir temennide bulunmamalarıdır” tepkisini gösterdi. Kamuoyunda olayın bir komplo olduğu görüşlerinin tartışıldığı belirtilen açıklamada, “Bizler, adli yargılamaya
sonuna kadar güvendiğimizi ve gerçeklerin bu yargılama sonunda ortaya çıkacağına inanıyoruz” denildi.
Özdemir, Zonguldak’ta işten çıkarıldığı için belediye önünde kendini yakmak isteyen temizlik işçisi Arslan
K.’yı “intihara azmettirdiği” iddiasıyla gözaltına alınarak, 19 Mart’ta tutuklanmıştı.2143
23 Mart 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin çekilmesine, “İstanbul Sözleşmesi, hükümetçe onaylanarak
https://tgs.org.tr/artik-yeter-gazetecilere-yonelik-saldirilari-durdurun/
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/240926-tgs-artik-yeter-gazetecilere-yonelik-saldirilari-durdurun
2139 https://tgs.org.tr/artik-yeter-gazetecilere-yonelik-saldirilari-durdurun/
2140 https://bianet.org/bianet/yasam/241039-13-hak-orgutunden-aym-ye-gergerlioglu-cagrisi
2141 https://www.evrensel.net/haber/428599/tgs-uzaktan-calisma-yeni-sorunlar-dogurmasin-dedi-12-maddelik-rehber-hazirladi
2142 https://tgs.org.tr/uzaktan-calisma-yeni-sorunlar-dogurmasin/
2143 https://www.imzagazetesi.com.tr/kgdden-ozdemir-aciklamasi/
2137
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parlamentoya gönderilmiş ve TBMM tarafından yürürlüğe girmiştir. Bu fesih, parlamentonun tümüyle
devre dışı bırakılması anlamına gelir, bu demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmaz” tepkisini gösterdi. Bilgin, “Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için uluslararası bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi,
hükümetçe onaylanarak parlamentoya gönderilmiş ve TBMM tarafından usulünce yasalaşarak yürürlüğe
girmiştir. Cumhurbaşkanı da olsa yürütmenin başı olan tek bir kişi tarafından feshedilmesi, parlamentonun
tümüyle devre dışı bırakılması anlamına gelir ki bu demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmaz” dedi.2144
● DİSK Basın-İş Sendikası, Artı TV ve Artı Gerçek’te son bir ayda yedi kişinin istifaya zorlandığını
ve 50’den fazla çalışanın da işsiz kalmasının söz konusu olduğunu öne sürdü. DİSK Basın-İş Sendikası
açıklamasında, “Artı TV ve Artı Gerçek’te gazeteci kıyımı” açıklaması yaptı.2145 Açıklamada, “Doğrudan
Artı TV yönetimine; Celal Başlangıç, Ragıp Duran, Ayşe Yıldırım, Kenan Azizoğlu, Emin Arslan, Dilhun
Gençdal ve Fatih Yapıcı’ya… Değersizleştirme, mobbing ve zamsız geçen dört yıl… Bütün bunlar bıçağın
kemikte olduğu bir vakitte iş bırakma eylemiyle ‘dolaylı’ dile getirildi. DİSK Basın İş’in devrede olduğu
hak arayışı sürecinde Artı TV’nin ‘sessizlerin, ezilenlerin, kadınların, hakların, işçilerin, LGBTİ+’ların’ sesi
olduğu gerçeğinin yarattığı değere saygı duyarak müzakerelerle protokol imzalatmayı başardık. İmza atılmasını yönetimin ‘iyi niyeti’ olarak okuduk. Meğer büyük bir yanılgıymış! ‘Hak’ arayışında öne çıkanlar
teker teker işten çıkarılmaya başlandı çeşitli bahanelerle… Daha protokolün ruhu Artı’da dolaşmaya başlamamıştı bile… Son olarak DİSK Basın İş yeri temsilcisi arkadaşımız Cenk Kolcak ‘hiyerarşiyi gözetmeme’
bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı. Bu yönetim anlayışı için bu ‘kefaretin’ yetmeyeceği açıktı. İşten çıkarmalara karşı tutum belirtmeye çalışırken Artı yönetimi akıl almaz bir kararla hukuki ve fiili mücadeleye
hazırlanan sendikamıza söz konusu şirketlerle sözleşmesini feshettiğini deklare etti. Bu karar, şirketlerde
çalışan herkesin işsiz kalması demek! İspiyon, jurnalleme, dedikodu mekanizmalarıyla karar veren yönetimin kararını tanımıyoruz. Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.2146
24 Mart 2021
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde 1240 gündür tutuklu iş adamı Osman Kavala’nın avukatlarınca yapılan açıklamada, AYM kararındaki muhalefet şerhi işaret edilerek, “Hak ihlaline dair görüşler tutukluluk
durumunu değiştirmese de çağdaş hukuk normlarının sahiplenilmesi konusunda umut vericidir” görüşü dile
getirildi. Açıklamada, “Başkan ve altı üyenin suçlama ve tutuklamanın Anayasamıza, AİHS ve AİHM
normlarına aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koyan görüşlerine rağmen çoğunluk, eylemden suça ulaşmak yerine sıradan gerekçelerle hak ihlalini sürekli hale getirmişlerdir” denildi.2147
25 Mart 2021
● CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gözaltılara ilişkin “Bir öğrenci ön kapının üzerine çıkıp gökkuşağı bayrağı tuttu diye disiplin kuruluna ifade veriyordu. Ona destek
için bir kampüsten çıkıp diğerine yürürken aynı bayrağı taşıyan dört öğrenciyi polis durdurdu. Onları kurtarmaya çalışan sekiz kişiyle birlikte 12 kişiyi gözaltına aldılar. Arkadaşları gözaltına alınan öğrenciler kampüste nöbete başlayıp çağrı yaptılar. Bu çağrı üzerine yola çıkan 14 kişi de Bebek’ten alındı. Birinin burnu
kırıldığı ihbarı var. İşte haberde bahsi geçen toplam 26 genç böyle gözaltında. Geceyi nezarethanede geçiyorlar” dedi.2148
26 Mart 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Artı TV ve Artı Gerçek yöneticileriyle, söz
konusu şirketlerde çalışanların işten çıkartılması, ücretsiz izne çıkartılması gibi konularda baskı yapması
nedeniyle daha önce de birkaç kez görüşme yaptık. Bu durumun sonlandırılmasını istedik. Anlaşma sağlandığını düşündüğümüz noktada bu kez işyeri temsilcimiz, işten çıkarıldığı belirtilerek salgın önlemleri nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldı. İşten çıkarmalara gerekçe gösterilen ve kararın haksızlığına da delil olan görüşme ve yazışmaların tamamı elimizde mevcuttur. Tepki göstermemizin ardından her iki şirket ile Artı
Medya arasında bulunan anlaşmanın iptal edileceği bilgisi verildi” denildi.2149
2144https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_tbmm_devre_disi_birakilamaz%E2%80%9D_33379#.YFnwr6_9GhM.whatsapp

https://www.gazeteduvar.com.tr/disk-basin-isten-arti-tv-yonetimine-gazeteci-kiyimi-suclamasi-haber-1517177
https://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1208-art-tv-ve-art-gercek-te-gazeteci-k-y-m
2147 https://bianet.org/bianet/hukuk/241335-hak-ihlali-surekli-hale-getirildi
2148 https://twitter.com/serakadigil/status/1375223046089420805?s=1002
2149 https://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1212-hatan-n-kabulue-olumlu-coezuemuen-kosullar-belli
2145
2146
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● Gazeteci Levent Gültekin, kendisine yönelik saldırıyı organize eden kişiyi bulduğunu belirterek
ve İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’na failleri yakalama çağrısında bulunarak, “İki kişi tutuklayarak konuyu
kapatacağını düşünüyorlarsa ayıp ediyorlar. İkisi de o koltuğu işgal ediyorlarsa, çete hukukunu sokakta kim
egemen kılmak isteyen kim olursa olsun gerekli cezayı vermeleri gerekiyor” dedi.2150
● CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması
istemiyle sunduğu önergede yanıtlanmayan sorular olduğunu söyleyerek, “Gelen yanıtta adeta aklımızla
alay ediliyor. Soruları yanıtlamak yerine bize mevzuat hükümleriyle cevap veriliyor. Sorularımızın neredeyse hiçbirine açık ve şeffaf yanıtlar verilmedi. TBMM’nin temel bir yetkisi bu yolla dolaylı olarak bypass
ediliyor” dedi.2151 Karabat, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) basına ilişkin kararlarda “demokratik ve tarafsız”
davranmadığına ilişkin sorularıyla2152 ilgili “Temel amacı ‘yandaş’ bir basının oluşmasını engellemek ve
yerel basının güçlenmesine olanak olan BİK’in ülkemiz basının halihazırda durumu dikkate alındığında bu
görevi yerine getiremediği açıktır. Denetimlerin yanlı yapıldığı, ağırlıklı olarak bağımsız ve özgür gazetelerin cezalandırıldığı açıkça görülüyor” dedi.2153
27 Mart 2021
● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SÖZCÜ TV’nin RTÜK’e yaptığı logo değişikliği başvurusuna14 aydır onay verilmediğini hatırlatarak, “SÖZCÜ’nün SZC harflerinden korkacak kadar despotlaşmışsın. RTÜK’e verilen talimatla engel üstüne engel çıkarılıyor. Kanalı almış, frekansını almış her şeyi var.
Adını değiştirmek istiyor. ‘Sen SÖZCÜ’sün. Benimle çok uğraşıyorsun. Kirli çamaşırları ortaya çıkarıyorsun’ diye onay vermiyorlar” dedi.2154
29 Mart 2021
● CPJ, Türk yetkililere gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin “tarafsız ve siyasetten arındırılmış bir
soruşturma yürütmeleri”, “cinayetin planlama ve uygulama aşamasına dahil olan herkesin hesap vermesini
sağlamaları” çağrısında bulundu. CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Dink
ailesi ve avukatlarının da ifade ettikleri üzere, Türkiyeli gazeteci Dink’in öldürülmesine dair kovuşturma
halen tatminkar olmaktan uzak. Türkiyeli yetkililer komploda rolü olduğundan şüphelenilen her faili inceleyecek, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasına izin vermeli ve hiçbir şeyi karanlıkta bırakmamalılar. Ailenin temyiz başvurusu yetkililere bu davaya gereken ciddiyetle yaklaşacakları yeni bir başlangıç
için fırsat olmalı” diye konuştu.2155
30 Mart 2021
● Van’da iki vatandaşa yönelik kötü muamele iddialarını haberleştirdikleri için dördü tutuklu beş
gazeteci hakkında yargı sürecine ilişkin TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Dalga geçer gibi bir de
iddianamede, ‘Yaptıkları haberlerin hepsinde toplumsal olayları işliyorlar magazinsel haber hiç yapmıyorlar’ gibi ifadeler var. Umarım bu duruşmada özgürlüklerine kavuşurlar. Türkiye hukuku ve demokrasisi bu
rezillikten kurtulur” dedi. DFG Eş Başkanı Serdar Altan da “Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak suç
değildir. İddianamelerine de bakıldığında bir kez daha ortaya çıkıyor ki gazetecilik yargılanıyor, gazetecilik
suçlanıyor” diye konuştu. DİSK Basın-İş Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan, “Gazeteci
devlet aleyhinde halkın çıkarlarını savunan kişidir” anımsatması yaptı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler
Platformu (MKGP) Sözcüsü Ayşe Güney de, “Kadınlar başta olmak üzere tüm demokratik kesimleri, bizimle yan yana durarak, ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.2156
● Avukat Eren Keskin, Özgür Gündem davasında aldığı hapis cezasına, “Yazılarımın sayısal çoğunluğu, irademi, ‘örgüt iradesine teslim ettiğim’ anlamına geldiği için ‘silahlı örgüt üyesi’ sayıldığım yazılmış.
30 yıldır böyle bir ceza almadım. Bu da ‘İnsan Hakları Eylem Planına’ denk geldi” tepkisini gösterdi. Keskin, “İnsan Hakları mücadelesinin, bu kadar baskı altında olduğu başka bir süreç hatırlamıyorum. 90’ların
devlet aklı, 90’ların tüm ‘resmi aktörleri’ yine iş başında. Bizi yok etmek istiyorlar. Bir zamanlar bu
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/levent-gultekin-saldiriyi-organize-eden-kisiyi-buldum-1823350
https://www.evrensel.net/haber/429022/chpli-karabat-bike-dair-sorularimizin-hicbirine-acik-ve-seffaf-yanit-verilmiyor?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication
2152 https://t24.com.tr/haber/chp-li-ozgur-karabat-basin-ilan-kurumu-muhalif-basini-hedef-alirken-bir-yandan-da-yandas-basini-besliyor,941753
2153https://www.evrensel.net/haber/429022/chpli-karabat-bike-dair-sorularimizin-hicbirine-acik-ve-seffaf-yanit-verilmiyor?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication
2154 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/szc-harflerinden-cok-korkuyorlar-6337604/
2155 https://cpj.org/tr/2021/03/katledilen-turkiyeli-gazeteci-hrant-dinkin-ailesi-mahkeme-kararina-itiraz-edecek/
2156 https://www.evrensel.net/haber/429375/gazeteci-orgutlerinden-cagri-yalniz-olmadiklarini-gosterelim
2150
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anlayıştan rahatsız olduğunu söyleyen iktidar ‘devlet’ oldu. Ancak bu coğrafyada ‘biat etmeyen’ bir ‘damar’
da var. İşte onun ‘yüzü suyu hürmetine’ sürüyor mücadele” dedi.2157 İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi,
KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında Keskin hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla
altı yıl üç ay hapis cezasına karar vermişti.2158

31 Mart 2021
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşı takviminde gazetecilere öncelik verilirken basın kartı şartı konulmasına ilişkin “Kamu yararı için gece gündüz çalışan gazetecileri aşılama sıralamasında Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli gruplara dahil etmesi olumlu bir gelişmedir.
Ancak sadece basın kartı taşıyanların aşılanacak olması yanlış bir karardır” dedi. Durmuş, “Bu ülkede aktif
çalışan basın kartı sahibi sayısı dokuz bin civarındadır ancak toplam kayıtlı çalışan gazeteci sayısı 25 bindir.
Ayrıca bu rakamlara İnternet medyasında ve serbest çalışan meslektaşlarımız dahil değildir. Sağlık Bakanlığı’nın gazeteciler arasında ayrımcılık yapmadan bütün gazetecileri öncelikli gruba dahil etmesi gerekmektedir” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, aşılanma sürecinin tüm gazetecileri kapsayacak şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren
de “Basın kartı yok diye aşı olamıyorlar. Halbuki doğrudan risk altında olanlar. Basın kartında adaletsizlik,
sağlık sorunu haline geldi. Bakanlık, meslek örgütleriyle irtibatlı şekilde, onların aracılığıyla bile gazetecileri aşılayabilir. Pratikte çabucak böyle çözülebilir” dedi.2159 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin
“Hayati bir konuda basın mensupları arasında ayrım yapmak, yakışıksız ve üzücüdür” derken İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılana açıklamada da “Gazeteciler görevleri uğruna hayatını riske atan ve kamu
yararına çalışan bir mesleğin mensuplarıdır. Ancak basın kartı olmayan basın çalışanlarının, genç gazeteci
meslektaşlarımızın da bu sisteme dahil edilmesi şarttır. Meslek Örgütleri sahada çalışan, basın kartı olmayan
meslektaşlarımız için de referans kaynağı olarak alınmalıdır” denildi.2160
● T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, “Gazetecilere ‘aşı’ için de akreditasyon şartı: Önce
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye girebilen gazeteciler aşılanacak” yazısında, “Gazetecilere yönelik akreditasyon uygulamasında Türkiye, yeni bir aşamaya geçti. İnternet medyasında çalışan gazetecileri yıllardır
212 sayılı Basın Kanunu kapsamına almayan, bunun yanı sıra 212 sayılı yasa kapsamında olmalarına rağmen ‘çizgisini beğenmediği’ gazetecilere sarı basın kartını keyfi nedenlerle vermeyen iktidar, Covid-19 aşısı
için de ‘akreditasyonu’ öncelik olarak belirledi. Buna göre, aşı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye girme
hakkı olan ve akreditasyonu bulunan gazetecilere öncelikli olarak yapılacak. Ardından sarı basın kartı bulunan gazetecilere yönelik aşılama yapılacak” dedi.2161
1 Nisan 2021
● TGC Yönetim Kurulu, siyasi parti temsilcilerine gazetecileri tehdit etme alışkanlığından vazgeçme çağrısında bulunarak, “Parti temsilcilerinin görevi gazetecileri tehdit etmek değil, gazetecilerin can
güvenliği olan koşullarda yurttaşları bilgilendirmesini sağlamaktır” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Demokratik ülkelerde siyasetçiler, her gün haberlerini, yorumlarını ve düşüncelerini beğenmedikleri gazetecileri
hedef gösteren, nefret söylemi içeren açıklamalar yapmazlar. Demokratik ülkelerde bu açıklamalardan sonra
evlerinin, iş yerlerinin önlerine pusu kuran kişiler tarafından gazeteciler saldırıya uğrayıp hastanelik olmazlar. Oysa Türkiye’de gazeteciler düzenli olarak siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte ve tehdit edilmektedir” denildi. Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orhan Bursalı, Şaban Sevinç, Sevilay
Yılman, Necdet Saraç, iletişim bilimci-yazar Ali Haydar Fırat ile kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı’ya
yönelik hedef gösterici açıklamaları hatırlatıldı. Ayrıca MHP yönetimince daha önce hedef gösterilen gazeteci ve yazarların saldırıya uğradığını ve sorumlularının yakalanıp cezalandırılmadığı da vurgulandı.2162
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin 2021 yılı Mart ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna
göre, 76 gazeteci cezaevlerinde, bir gazeteci öldürüldü, altı gazeteci gözaltına alındı. 106 gazetecinin
https://twitter.com/KeskinEren1/status/1376839418133278721?s=1002
https://www.dw.com/tr/%C3%B6zg%C3%BCr-g%C3%BCndem-davas%C4%B1nda-karar/a-56572621
2159 https://www.dw.com/tr/sadece-bas%C4%B1n-kart%C4%B1-ta%C5%9F%C4%B1yan-gazeteciler-a%C5%9F%C4%B1lanabilecek/a-57076159
2160 https://www.egepostasi.com/guncel/izmir-gazeteciler-cemiyeti-nden-asi-cagrisi-h257596.html
2161 https://t24.com.tr/haber/gazetecilere-asi-icin-de-akreditasyon-sarti-once-cumhurbaskanligi-ve-tbmm-ye-girebilen-gazeteciler-asilanacak,942730
2162 http://tgc.org.tr/18-slider/2871
2157
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yargılamasına devam ediliyor. Bir gazeteci saldırıya uğradı, üç olayda gazetecilerin haber takibi engellendi.
İki gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 11 gazeteciye 29 yıl altı ay 16 gün hapis ve 14 bin 80 lira para
cezası verildi. İki gazeteye yedi gün ceza ilan reklam cezası verildi. RTÜK iki televizyon kanalına dört ceza
verdi. 120 habere ve iki internet sitesine erişim engeli getirildi.2163
2 Nisan 2021
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) “Türkiye’de
55 gazeteci işsiz bırakılma tehdidiyle karşı karşıya” başlıklı açıklama ile Artı Medya’da işten çıkarılma
tehlikesi altındaki gazetecilere destek amacıyla medya grubu yönetimini kınadı. EFJ Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez, “Bu medyanın Alman ve Hollandalı sahiplerini kararlarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Almanya ve Hollanda’daki gazeteci örgütlerini, DJV, Deusche Journalistinnen- Union (dju in
ver.di) ve NVJ’yi Türkiyeli meslektaşlarıyla dayanışma göstermeye ve işverene baskı uygulamaya çağırıyoruz” dedi. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise, “55 gazeteciyi zor durumda bırakacak şekilde sözleşmenin feshedilmesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Artı Medya Vakfı’nın sözleşmesini feshetme kararını gözden geçirmesini ve medya çalışanlarının işlerini güvence altına alma seçenekleri konusunda üyemiz DİSK Basın İş Sendikası ile görüşmelerini talep ediyoruz. Bu işleri kurtarmak için mücadeleye aktif
olarak destek vereceğiz” dedi.2164
● Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Güney Kampüs’te bir araya gelerek “Öğrencime dokunma”
dövizleriyle öğrencilere uygulanan polis şiddetini protesto etti. Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrenciler polis şiddetine maruz kaldı ve bir kez daha onlarca öğrenci gözaltına alındı. Barışçıl öğrenci gösterilerine karşı uygulanan bu akıl almaz polis şiddetini kınıyoruz. Bu şiddet ve hak ihlalleri
son bulmalı. Boğaziçi Üniversitesi’nin gayrimeşru rektörlük kurulu, göreve geldiği günden bugüne dek üniversitemizin etik ilkelerine ve kurumsal kimliğine ağır zararlar vermeye devam etmekte. Son olarak, kamuoyunda da karşılık bulan taleplerimizim hayata geçirilmesini, öğrencilere uygulanan polis şiddetinin sonlandırılmasını, atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede
kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz” denildi.2165
3 Nisan 2021
● Aralarında DİSK Basın-İş Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın
(TGS) bulunduğu meslek örgütleri Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan itibariyle Türkiye’deki aşılama programına
sadece “basın kartı sahibi” gazetecilere öncelik vermesine tepki gösterdi. DİSK Basın- İş Sendikası Genel
Başkanı Faruk Eren, sahada görev alan bütün gazetecilere ayrım yapılmaksızın aşı yapılması gerektiğini ve
kimin gazeteci olduğu öğrenilmek isteniyorsa Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütlerini muhatap alması gerektiğini bildirdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Salgın döneminde hep alanda olan gazetecilere nihayet aşı yapılabilmesi önemli bir gelişmedir. Ancak hayati bir konuda basın mensupları arasında
ayrım yapmak, yakışıksız ve üzücüdür. Basın kartı verilmeyen, yenilenmeyen, başvuruları her nedense yıllardır incelemede olan ve tabii internet medyasında görev yapan arkadaşlarımız da gazetecidirler, ayrım
yapılmamalıdır” dedi. TGS’nin açıklamasında, “Toplumun doğru haber alması için çalışan meslektaşlarımızın aşıda öncelik listesine eklenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Aşı uygulamasının basın kart ya da
212 şartı aranmaksızın tüm gazeteci ve medya çalışanlarını kapsaması için girişimlerimize devam ediyoruz”
denildi.2166
6 Nisan 2021
● TGC, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle “Günümüzde iktidarın demokratik olduğunu
söylediği bir ülkede de gazeteciler işsizlik, sözlü ve fiziksel saldırı, gözaltı ve tutuklama baskısı altında halkı
bilgilendirmeye çalışıyor. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne tahammül edilemediği için yine çok sayıda
meslektaşımız cezaevinde tutuluyor” açıklaması yaptı. Devamında, “Kamuoyunu korumanın yolu, basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğünden geçer. Ancak dünyada ve Türkiye’de tarih boyunca siyasi ve ekonomik iktidar odaklarının basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü hedef seçtiğine ve gazetecilerin öldürüldüğüne tanık
https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dicle-firat-gazeteciler-dernegi-dfg-2021-yili-mart-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/haberler/1214-ifj-ve-efj-den-art-cal-sanlar-na-destek
2165 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazicili-akademisyenler-ogrencilere-polis-siddetini-kinadi-1825221
2166 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-biontech-asisi-ilgi-goruyor/5839529.html
2163
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oluyoruz. Oto sansür ve sansür yaygınlaşıyor. Yaygın ve yerel medyadaki bağımsız gazetecilere yönelik
sözlü ve fiziki saldırılar sürüyor ve sorumluları ortaya çıkarılmıyor” denildi.2167
7 Nisan 2021
● Basın Konseyi, haklarında soruşturma açılan ve bazıları gözaltındaki emekli amiraller, eşleri, çocukları ve yakınlarının kişisel bilgilerinin bazı medya kuruluşlarınca yayınlanmasına tepki gösterdi 2168 Konsey açıklamasında, “Emekli amiraller ile eşleri, çocukları ve yakınlarının kişisel bilgileri birileri tarafından
medyaya servis edilmiş ve bu özel bilgilerin yayınlanması hem yasalar karşısında suç, hem de Basın Meslek
İlkeleri’nin ihlalidir. Kuvvetler ayrılığının en önemli koşul olduğu demokrasilerde, ‘dördüncü kuvvet’ olan
medya, siyasilerin ve güç odaklarının talimatıyla habercilik yapmaz. Medyamızı, ifade ve basın özgürlüğünden taviz vermeyip inandırıcılığını ve itibarını korumak için Basın Meslek İlkeleri’ne uygun yayıncılık
yapmaya çağırıyoruz” denildi. 2169
● Uluslararası Af Örgütü’nün 2020-2021 “Dünyada İnsan Haklarının Durumu” raporuna göre2170,
“hükümetleri salgınla mücadele yöntemini eleştiren sağlık çalışanlarını ve gazetecileri hedef alan ülkeler”
kategorisinde Türkiye de yer aldı. Raporda, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve sakıncalı bilgilerden uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve
yanlış yönlendirmelere başvurdu” denildi. Türkiye’de geçen yıl barolara ilişkin yapısal değişiklik hatırlatılan raporda, 47 avukatın mesleki çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı ve 14 avukat hakkında hapis cezası
kararının onandığı bilgisi yer aldı. Raporda “işkence ve kötü muamele ile zorla kaybetmeler” başlığında,
Van’da gözaltında Osman Şiban ve Servet Turgut adlı vatandaşlara kötü muamele uygulandığı iddiasını
haberleştirdikleri için dört gazetecinin “PKK/KCK lehine, devlet aleyhine, toplumsal olayları haber yaptıkları” iddiasıyla tutuklanması anımsatıldı.2171
9 Nisan 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AYM’nin, “Bakan onayıyla medya kuruluşları hakkında kapatma ve mal varlıklarına el konulması” düzenlemesini2172 iptal etmesiyle mülkiyet hakkını korunduğunu belirtti. Bilgin, “Anayasamız itibariyle basın özgürlüğü açısından medya kuruluşları hakkında ancak
mahkeme kararıyla ve geçici şekilde kapatma kararı alınabilir. Bakan kararıyla medya kuruluşları hakkında
kapatma kararı verilmesi ve tüm mal varlıklarına el konulması, medya sektöründe girişimci ve yatırımcı
olmayı zorlaştırmıştı” dedi.2173
10 Nisan 2021
● MA muhabiri Adnan Bilen, Van’da iki yurttaşın helikopterden atılması iddiasını haberleştirmesi
ardından gözaltına alındıklarında dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen bazı yandaş sitelere kendileri ile
ilgili haberlerin servis edildiğini söyledi. Bilen, “Bize yöneltilen sorular ve tutuklanma sürecini daha önce
kurgulanmış gibi hissettik. Savcılığa çıkmadan önce koridorda bir görevlinin ‘bunları hangi araç cezaevine
götürecek’ sözlerini duyduk. Bundan tutuklama çıkacağını anladık ve avukatlarımıza da bunu duyduğumuzu
söyledik. Nitekim hızlı bir şekilde bu süreç tamamlandı ve ‘devlete karşı toplumsal haber yapmak’ gibi ilk
kez icat edilen bir iddiayla tutuklandık. Yine ilk kez sarı basın kartı meselesi bir tutuklamaya konu oldu”
dedi. MA muhabiri Cemil Uğur ise tutuklanmadan önce yedi ay boyunca telefonlarının dinlendiğini ve tape
kayıtlarının alındığını söyledi. Dosyalarına konulan tape kayıtlarının üç meslektaşıyla birlikte gözaltına alınmadan iki ay önce savcılık kararıyla imha edilmesi gerekirken imha edilmediğini ve kendi dosyalarına yeniden konulduğunu kaydetti.2174
12 Nisan 2021

http://tgc.org.tr/18-slider/2874
https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/basin-konseyi-medya-siyasilerin-ve-guc-odaklarinin-talimatiyla-habercilik-yapmaz-6360058/
https://www.basinkonseyi.org.tr/medyayi-etik-degerlere-sahip-cikmaya-cagiriyoruz/
2170 https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/UAO%CC%88%202020-21%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Rapor%20%20Tu%CC%88rkc%CC%A7e%20070421.pdf
2171 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56663072
2172 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/mill%C3%AE-guvenlige-tehdit-olusturdugu-tespit-edilen-olusumlarla-iliskili-medyakuruluslarinin-ilgili-bakanin-onayiyla-kapatilmasi-ve-mallarina-el-konulmasini-ongoren-kuralin-iptali/
2173 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-medya-sektorune-hukuki-itiraz-ve-mulkiyet-guvencesi-verildi/
2174 https://www.evrensel.net/haber/430304/tahliye-olan-gazeteciler-gercekleri-ortaya-cikarmaya-devam-edecegiz
2167
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2169
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● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Eş Başkan Dicle Müftüoğlu,
“Basın özgürlüğünü daha gür bir sesle dile getirmek için örgütlülüğümüzü daha da büyütmeyi amaçlıyoruz”
dedi. Kongrede, Divan Kurulu Başkanlığına Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü
Ayşe Güney seçildi.2175
14 Nisan 2021
● CHP, “128 milyar dolar nerede?” afişleriyle ilgili toplatma kararlarına itiraz edeceğini duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, afişlerin indirilmesi talimatı verdikleri için savcıların ve
mülki idare amirlerinin “suç işlediğini” belirterek, bu eylemlere gerekçe sunulan kararlara itiraz edeceklerini
söyledi. Afişlere el koyma kararlarının sulh ceza mahkemelerince alındığını ve bu mercilere itiraz haklarını
kullanacaklarını açıklayan Erkek, ret kararı çıkması halinde siyaset yapma hakkının engellendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Erkek, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden kimlere ne şekilde satış yapıldığını yurttaşların bilme hakkı olduğunu ve “128 milyar dolar
nerede” sorusunu sormaya devam edeceklerini ifade etti.2176
15 Nisan 2021
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun (BİK), 2020 yılında gazetelere 803 gün ilan cezası verildiğini ve buna karşın BİK’in zararının yüzde 142 artışla 12 milyon liraya ulaştığını açıkladı.2177 Çakırözer, “Cumhuriyet’e 110 gün, BirGün’e 112 gün, Evrensel’e hiç ilan verilmediği
gibi üstüne 65 günlük yeni ceza, Korkusuz’a 29, Sözcü’ye 17 gün ilan kesme cezası verildi. Yeni Asya’ya
ise 28 Ocak 2020 ’den bu yana 440 gündür ilan verilmiyor. Bu yılın ilk üç ayında ise, sadece Evrensel ve
BirGün’e 15 günlük ilan kesme cezaları verildi” dedi. Çakırözer, Meclis’ten gazetelerin tiraj ve dağıtımlarının bağımsız bir denetimden geçirilerek kamu ilanlarının bu denetimler sonrasında dağıtılması için çağrıda
bulundu.2178
● Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi’nce yayımlanan bildiride, iş adamı Osman Kavala’nın
devam eden tutukluluğunun “uluslararası hukuka aykırı olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği” ifade
edildi. Açıklamada, AYM’nin Kavala ile ilgili “hak ihlali yok” kararının AİHM tarafından incelenen veya
atıfta bulunulan aynı delillere dayandığına işaret edilerek, AYM’nin “hak ihlali yok” gerekçesinin devam
eden bir ihlal karinesini çürütmek için herhangi bir kanıt içermediği vurgulandı. Kararda, ayrıca durumun
değişmemesi halinde gerekirse Konsey’in sahip olduğu tüm araçların kullanılmasının aktif şekilde değerlendirilmekte olduğu kaydedildi.2179
16 Nisan 2021
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Covid-19 virüsü salgını etkisinde 5 Şubat 2020’den bu yana
dünya çapında 620 basın özgürlüğü ihlalinin yaşandığını duyurdu.2180 Söz konusu ihlallerin yaklaşık yüzde
34’ünün gazetecilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırı olduğu, yüzde 33,5’inin gazetecilerin tutuklanması
veya hükümetler tarafından gazeteciler ve medya kuruluşlarına yöneltilen suçlamalar hakkında olduğu belirtildi. Tüm ihlal vakalarının yaklaşık yüzde 14’ünün, hükümetler tarafından dayatılan bilgilere erişim kısıtlamalarıyla ilgili olduğu bildirildi. Avrupa’da gazetecilere yönelik endişe verici sayıda fiziksel ve sözlü
saldıra işaret edilerek, yüzde 80’inden fazlası halkın oluşturduğu toplam 106 saldırı vakasına yer verildi.
Avrupa ile ilgili yakın tarihli bir IPI brifinginde yeni acil durum kısıtlamalarının olduğu ülkeler olarak Macaristan, Romanya, İspanya, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek yer alıyor. Türkiye’de cezaevlerinde 64
gazeteci bulunduğu ve salgın tehdidine rağmen insan hakları örgütlerince yapılan tutuksuz yargılama çağrılarına kulak verilmediği belirtildi.2181
20 Nisan 2021

● Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yaklaşık beş yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Nedim Türfent, salgın kısıtlamalarıyla pek çok yasal haktan mahrum olduğunu açıkladı. Aynı cezaevinde tutuklu gazeteci Ziya Ataman ise “Gazetelere, dergilere erişimimiz kısıtlanıyor. Bize gönderilen veya bizim
https://www.gazeteduvar.com.tr/dicle-firat-gazeteciler-derneginden-orgutluluk-cagrisi-haber-1519006
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56747513
2177 https://www.birgun.net/haber/basin-ilan-kurumu-nu-basin-infaz-kurumu-haline-getirdiler-341327
2178 https://ankahaber.net/haber/detay/bikin_zarari_12_milyon_liraya_ulasti%E2%80%9D_35663
2179 https://tr.euronews.com/2021/04/15/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-kavala-n-n-tutuklulugu-hukuk-ihlali-derhal-serbest-b-rak2180 https://ipi.media/over-600-covid-19-related-press-freedom-violations-in-past-year/
2181 https://www.evrensel.net/haber/430880/ipi-pandemi-surecinde-620-basin-ozgurlugu-ihlali-kaydedildi
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gönderdiğimiz mektupların akıbetini ise haftalar sonra öğrenebiliyoruz. Ancak yaşadığımız koşulların her
biri ayrı bir haber konusu” dedi.2182
● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF)2183 yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna göre,
180 ülkenin 73’ünde gazetecilik tamamen veya kısmen engellendi ve Türkiye listede Bangladeş, Rusya ve
Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin ardından 153’üncü sırada yer aldı. 59 ülkede ise hükümetlerce basın çalışanları üzerindeki “baskıyı artırmak için salgının kullanıldığı” ifade edildi. RSF, küresel
medya özgürlüğünün geçen yıl genel olarak büyük ölçüde sabit kaldığını ancak 2013’te bu yana yüzde 12
gerileme olduğunu ve 180 ülkeden sadece 12’sinin diğerlerine kıyasla iyi durumda olduğunu duyurdu.
Eritre, Kuzey Kore, Türkmenistan, Çin ve Cibuti sıralamada genel olarak en kötü performansı gösterdi.
Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Kosta Rika ise en üst sırada yer aldı. 170’inci sırada yer alan Suudi
Arabistan, Mısır ve Suriye’de durumun kötüleştiğine vurgu yapıldı. 174’üncü sıradaki İran’da ise yetkililerin, “Covid-19 virüsüne bağlı ölümlerin sayısını azaltmak için gazetecilerin mahkumiyet sayısını artırdığı”
söylendi.2184
22 Nisan 2021
● Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN), Aralık 2020’de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davada
hakkında altı yıl üç ay hapis cezası verilen Kürt yazar Gulgeş Akdeniz’in (Gulgeş Deryaspî) serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada, “PEN Uluslararası, Deryaspî’nin Kürt dilini ve kültürünü tanıtmaya yönelik
yazıları ve eserleri nedeniyle hedef gösterildiğine inanıyor ve hakkında verilen hükmün bozulması için çağrıda bulunuyor” denildi.2185
23 Nisan 2021
● Nisan ayı başında Danıştay’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine Basın Kartları Yönetmeliği’yle ilgili verdiği kararı yorumlayan ÇGD’nin avukatı Onur Can Keskin, “Karar bağlayıcı. İdare
karara uymak zorunda” dedi. İletişim Başkanlığı’nın nasıl bir uygulamaya gideceğini kestirmenin güç olduğunu belirten Keskin, “Çünkü mevcut başvuruların çoğunun hangi nedenle bekletildiği ya da reddedildiği
bilinemiyor. Bununla birlikte başvuruların reddedilmesinde yürütmesi durdurulan maddeler ve bu maddelerde yer alan ifadelere dayanılarak yapılan takdiri değerlendirmeler gerekçe gösterilemeyecek. Başvuruların bir kısmının incelemenin sürmesi nedeniyle bekletildiği düşünülecek olursa, artık incelemenin yasal dayanağı ortadan kalktığı için kart başvurularının da bekletilmeden sonuçlandırılması gerekecek” dedi. MLSA
Eş-Direktörü avukat Veysel Ok, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Danıştay kararı sonrası basın kartı verilmeyen gazetecilere “terörist” iması yapmasına yönelik, “Danıştay; son kararıyla basın
kartının bir baskı aracı olarak kullanılamayacağını tespit etmiş oldu. Bu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın gazeteciler üzerindeki gölgesinin kalkması demek” dedi. Ok, “Açık ki iktidar gazeteciler üzerindeki gölgesini ve baskısını artırmak için yasal olmayan yolları denemekten vazgeçmeyecek” dedi. RSF
Türkiye temsilcisi ve Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu da mevcut düzenlemenin, “kart
bekleyen gazetecilere ‘istenmediği’ ve haberlerini gözden geçirmesi gerektiği gibi bir izlenim bıraktığına”
işaret etti. Önderoğlu, 80 yaşına basan 51 yıllık gazeteci Aydın Engin’in basın kartının bile iptal edildiğine
dikkat çekerek uluslararası tepkilerin işe yaradığını belirtti.2186
26 Nisan 2021
● AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan görüşme
sonrasındaki açıklamasında, AB’nin otoriter yönetim devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesinin zor olacağını belirterek, “Hukukun üstünlüğü, temel haklar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını
konuştuk. İfade özgürlüğü dahil siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması konusundaki derin endişelerimizi dile getirdik” dedi. Michel, “Bu alanda olumsuz ilerlemenin devam etmesi durumunda Türkiye ile kapsamlı iş birliğini düşünmek zor” diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan’a,
İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararını gözden geçirmesini talep ettiklerini açıkladı.2187 Leyen,
Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kararlarına bağlılık ve
https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsadan-tutuklu-gazeteciler-nedim-turfent-ve-ziya-atamana-ziyaret/
https://rsf.org/en/ranking_table
2184 https://tr.euronews.com/2021/04/20/dunya-bas-n-ozgurlugu-endeksi-gazetecilik-130-dan-fazla-ulkede-engellendi-turkiye-153-s-ra
2185 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242883-pen-turkiye-ye-gulges-deryaspi-nin-serbest-birakilmasi-cagrisi-yapti
2186 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan%C4%B1n-bas%C4%B1n-kart%C4%B1-ambargosunu-mahkeme-durdurdu/a-57310102
2187 https://www.amerikaninsesi.com/a/ab-istanbul-sozlemesi-kararini-gzden-gecirin/5842857.html
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cinsiyet eşitliği şartlarını sıralayarak “Türkiye ile ekonomi ve göç konusunda iş birliğimizi güçlendirmek
için şartlarımız bunlar” dedi.2188
● Gazeteciler Cemiyeti’nin AB desteğiyle yürüttüğü M4D Projesi kapsamında hazırlanan Medya
İzleme Raporu’na göre2189, yılın ilk üç ayında, dört gazeteci tutuklandı, 24 gazeteci gözaltına alındı, 40
gazeteci ise saldırıya uğradı. Rapora göre, üç ay içinde hakim karşısına çıkan basın çalışanı sayısı 220 oldu
ve 20’yi aşkın gazeteci hakkında 10 ay ila 10 yıl süreli hapis cezalarına karar verildi. Raporda, radyo programcısı Hazım Özsu’nun öldürüldüğüne dikkat çekildi. Aralarında Orhan Uğuroğlu, Levent Gültekin, Osman Güdü’nün de olduğu gazeteci-yazarların hedef gösterildiği ve saldırıya uğradığı belirtildi. Gazetecilerin
beş altı yıl önceki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yargılandıkları vurgulandı. Rapora göre,
basın kartı başvurusu sürüncemede bırakılmış basın kartlı gazeteci sayısı 220 ve 2020 yılı sonuna kadar iptal
edilen basın kartı sayısı ise bin 238 olarak ifade edildi. Son beş yılda iptal edilen basın kartı sayısı ise, 3 bin
981 oldu. Raporda, Mart ayında bir yıldır yaşanan salgın döneminde, tirajlarda ve reklam gelirlerindeki
düşüşün hem ulusal hem de yerel medya gelir kaybına uğradığı işaret edildi. Ayrıca çok sayıda gazetecinin
işsiz kaldığı, ücretsiz izne çıkarıldığı ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığı da kaydedildi. Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖİB) Projesi Mart raporuna göre ise, 2021’nin Mart ayı sonunda
36’sı hükümlü, 34’ü tutuklu olmak üzere toplam 70 gazetecinin cezaevinde olduğu belirtildi.2190
27 Nisan 2021
● Serbest foto muhabiri Şener Yılmaz Aslan, İstanbul’da Büyük Kadın Buluşması’nda 6 Mart’ta
gözaltına alınan trans kadınlara ilişkin fotoğraf çekerken polis tarafından darp edildiğini söyledi. Yılmaz,
“Kendimden emin olarak fotoğraf çekmek, şiddeti görüntülemek istedim. Bu sırada, daha sonra da Kadıköy
İlçe Emniyet Müdürü olduğunu öğrendiğim sivil bir erkek polis beni sürekli itekliyordu. Bir kadın polis de
beni ittirme telaşındaydı ki bu kadın polis karakolda da ‘Sana kuruldum ben’ demişti. Şiddeti görüntülemek
isterken şiddete uğramamı başka bir gazeteci görüntüledi, bunu engellemeyeceklerini görmeleri gerekiyor”
dedi. Yılmaz, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli
kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.2191
28 Nisan 2021
● Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Geliştirilmesi Platformu, “Wanted! Real action for
media freedom in Europe” raporunda, Türkiye’de ana akım medyanın hükümet kontrolünde olduğunu,
RTÜK’ün iktidar tarafından kontrol edildiğini ve bağımsız yayıncılara yönelik tehditlerin arttığını vurguladı.2192 Raporda, hükümetin, muhalif medyayı cezalandırırken, kendisini destekleyen medya organlarını
devlet fonlarıyla mükafatlandırdığı belirtilerek, Evrensel ve BirGün gibi gazetelerin kamu ilanı alamadığı
kaydedildi. Raporda, Türkiye ve Azerbaycan’daki gazeteciler, Avrupa’da “kamu görevlilerine hakaretten”,
“gizli bilgileri açıklamaktan” ve “terör örgütü üyeliği” gibi suçlardan en fazla yargılanan medya mensupları
olarak gösterildi. Türkiye, Azerbaycan ile Rusya, Avrupa’da terör ve casusluk gibi suçlardan duruşma öncesi en fazla haklarında tutuklama kararı alınan gazeteciler sayısında yine ilk üç sırada yer adı. Türkiye ve
Rusya’daki gazeteciler, gösteriler ve protestolar sırasında en fazla taciz edilen medya temsilcileri arasında
gösterildi. 2020’de medya özgürlüğüne ilişkin platforma 201 şikayet ulaştığının belirtildiği raporda, bir önce
yıla oranla yüze 40 artışa tekabül ettiği hatırlatıldı. Rapora göre 52 gazetecinin fiziksel saldırıya uğradığı,
70’e yakın gazetecinin ise gözdağı ve tacize uğradığı kaydedildi. Raporda, Fox TV ve Halk TV’ye yayınlarında dolayı verilen yayın durdurma ve para cezalarına da geniş bir şekilde yer verildi.2193
30 Nisan 2021
● Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla 27 Nisan tarihli “ses ve görüntü kaydı alınmasını engellemek için” yayımlanan genelge2194 “halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne aykırı
olduğu” gerekçesiyle tartışma yarattı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Görüntülerden çekinenler,
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104261044363342-ab-hak-ihlalleri-turkiye-ile-iliskilerde-yakinlasmayi-zorlastiriyor/
http://media4democracy.org/public/uploads/reports_2358483.pdf
2190 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-ilk-%C3%BC%C3%A7-ayda-4-gazeteci-tutukland%C4%B1/a-57340263
2191 https://medyascope.tv/2021/04/27/haber-takibindeyken-polis-siddetine-ugrayan-foto-muhabiri-sener-yilmaz-aslan-siddeti-goruntulemek-isterken-siddete-ugramami-baska-bir-gazeteci-goruntuledi-bunu-engelleyemeyeceklerini-gormeleri-ger/
2192 https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e
2193 https://tr.euronews.com/2021/04/28/avrupa-konseyi-medya-raporunda-rtuk-e-bag-ms-z-medya-uzerinde-bask-olusturuyor-elestirisi
2194 https://twitter.com/CHDistanbul/status/1387731767008940032
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görüntülerden korkanlar yasa dışı işlem yapanlardır. Eğer emniyet görevlileri yasal bir uygulama yapıyorlarsa hiçbir görüntüden rahatsız olmazlar. Amerika’da 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan polis, bir yurttaşın
ölümüne neden olmuştur. O fotoğrafın aynısını İzmir’de gördük. O genç ne ülkeyi soydu ne banka soydu
ne çalıştığı bakanlığı soydu ne de haram yedi. Sadece 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için alana geldi.
Ona o şekilde davrananlar suçludur, yargılanmalıdır” dedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bugün
basına yansıyan Emniyet Genel Müdürlüğü 27.04.2021 tarihli genelgesi ile kolluk personelinin görev yaptığı esnada ses ve görüntü kaydı alan kişilere müdahale edilmesi, bu tür eylemlerin engellenmesi ve kanuni
şartları oluştuğu takdirde adli işlem yapılması düzenlenmiştir. Dayanak olarak ise kişilerin özel hayatının
gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler gösterilmiştir. Öncelikle basın ifade hürriyetine müdahale niteliği taşıyan bu türden bir düzenlemenin genelge düzeyinde idari bir işlem ile yapılması
mümkün olmadığı gibi bu konuda Anayasa maddeleri 28 ve 26 uyarınca yapılacak kanun düzeyinde herhangi bir düzenlemenin kabulü kesinlikle mümkün değildir” dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Siz vatandaşın boğazına çökeceksiniz, sonra bunu özel hayatın gizliliğinin ihlali ile tanımlayacaksınız! Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu genelge, halkın üzerindeki korkunun, baskının daha da
artırılması ve onca ihlalin, adaletsizliğin, yasalara aykırılığın daha da gün yüzüne çıkmasıdır. Burada, basın
özgürlüğüne, yasalara, insanların hak ve özgürlüklerine aykırılık vardır ve söz konusu genelgeyle bunun
meşrulaştırılması, olağanlaştırılması amaçlanmaktadır. Kamunun bilgi edinme hakkı Anayasa ile korunmuştur. Dolayısıyla bu mesele Anayasa’ya aykırıdır” dedi. Genelgede, “Emniyet personeli görevini yaparken eylemin veya durumun niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem
yapılacak” denilmişti.2195
● İstanbul Fatih Kaymakamlığı, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) İstanbul İl Örgütü binasına astığı
“Soru Bir: Diploma Nerede” pankartı sonrası ilçe genelinde “Covid-19 ile mücadele kapsamında” afiş ve
pankart asma yasağı getirdi. Kaymakamlık yazısında, “İlçemizde bulunan meydan, cadde, sokak, yol, park
gibi tüm umuma açık alanlarda afiş ve pankart asma, döviz açma asılması yasaklanmıştır” denildi. HKP
MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, kaymakamlık yazısıyla polis tarafından parti binasından pankartı indirmeleri yönündeki müdahaleye tepki gösterdi ve pankartı kaldırmadıklarını açıkladı. İzmir’de ise emniyet yetkilileri, HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ı
arayarak, “Soru Bir: Diploma Nerede” yazılı pankartta birilerine göndermede bulunduğunu söyleyerek pankartı indirmelerini talep etti.2196
1 Mayıs 2021
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde haber takibi yapan gazetecilere yönelik polis müdahalesine, “Yüzlerce haberci basın kartından mahrumken şimdi de genelgeyle, alanlarda polis müdahalelerini görüntüleme yasağı ile karşı karşıya.
Gazeteci ‘kamu yararı’ ve ‘suç’ olduğu müddetçe her şeyi görüntüler” tepkisini gösterdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), “Polis, sahada işini yapan muhabiri engelleyemez. Halkın haber alma hakkını ve can
güvenliğini tehdit eden, sokakta işkencenin önünü açmak için çıkartılmış bu genelgeyi tanımıyoruz” açıklamasını yaptı.2197
2 Mayıs 2021
● Geziyi Savunuyoruz Twitter hesabı, yedi Gezi Davası sanığının dosyasını iş adamı Osman Kavala’nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmesinin ardından bir videoyla,
“Gezi; adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle birleşmiş halk hareketiydi. Bugün artık itirazlarımız daha
çok, talebimiz: Acil Demokrasi! Gezi biziz, hal buradayız. Birleştirin davaları, bize yakışır çünkü” mesajını
paylaştı. Videoda Gezi olaylarının görüntüleri ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları da yer alıyor.2198
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelge
ile gazetecilerin görev sırasında emniyet mensuplarının ses ve görüntülerinin alınmasını yasaklamasını, “kabul edilemez bir sansür emri” olarak değerlendirdi. Bilgin, “Esas olan emniyet güçlerinin toplum düzenini
https://www.izgazete.net/medya/emniyet-genel-mudurlugu-genelgesine-tepkiler-suruyor-12-eylul-h64848.html
https://www.gercekgundem.com/siyaset/271061/diploma-nerede-pankartlarina-da-yasak-geldi-bahane-olarak-da-kapanmayi-one-surduler
2197 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243406-gazetecilerin-polis-siddetini-goruntulenmesine-engel
2198 https://twitter.com/gezisavunmasi/status/1388811737068183564?s=1002
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koruma çalışmalarını ülkemiz kanunları çerçevesinde, aşırı şiddet uygulamadan, anayasal gösteri ve ifade
hakkını engellemeden yerine getirmesi olmalıdır” dedi. Gerek Türkiye’de gerekse tüm demokrasilerde kolluk kuvvetleri çalışmalarında kişisel hak ve özgürlüklerine büyük önem verildiğini hatırlatan Bilgin, “Elbette emniyet güçlerimizin mensupları da çalışmaları sırasında görüntülerinin, ses kayıtlarının alınmasıyla
kişilik haklarının çiğnendiği düşüncesinde olabilir. Ancak, emniyet güçlerinin de bu gibi nahoş durumları
yasaklama gibi sansürcü bir yaklaşımdan önce, demokratik yönetimin gereği olan hesap verilebilirlik ve
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde çalışmalarında kendilerini o utanılacak görüntülerden, ifadelerden uzak tutmaları gerekir” diye konuştu.2199
3 Mayıs 2021
● Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Gazetecilerin Güvenliği Platformu, “Aranıyor! Avrupa’da Basın Özgürlüğü için Gerçek Eylem” raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle gazetecilere baskıların
arttığını belirtti. Rapora göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Rusya, Slovenya, Ukrayna, Polonya,
Fransa ve Macaristan’da şiddet ve taciz vakaları arttı. Gazetecilere yönelik 70 taciz vakası kaydedildi. Fiziksel saldırılar ise son dört yılda iki katına çıkarak, 52 fiziksel saldırı tespit edildi.2200
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ), yayımladığı “First Quarterly Report Janurary to
April 2021” raporunda2201 2021 Ocak-Nisan ayları arasında 2020 yılına göre kadın gazetecilere yönelik
vakalarda yüzde 130,34 oranında artış gözlemlendiği kaydedildi.2202 Raporda, 2021’in ilk çeyreğinde kadın
gazetecilere yönelik şimdiye kadar 348 vaka kaydedildiği ve söz konusu döneme ait en çok vaka, yazdıkları
haber veya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıkan 74 kadının gazeteci olduğu belirtildi. Ocak en az 60 olan fiziksel saldırı, yasal yolla taciz, gözaltı, tutuklama ve çevrimiçi saldırıları Şubat’ta 97’ye yükseldi.2203 Raporda en çok şiddet vakası kaydedilen ülkenin Türkiye olduğu vurgulanarak, “Toplamda 114 kadın gazeteciye dair yargı yoluyla taciz, saldırı ve tehdit vakası kaydettik. 2021’in
başından bu yana 50 kadın gazeteci sosyal medya paylaşımları ya da yazdıkları haberler nedeniyle hakim
karşısına çıktı. Haklarında en çok tazminat ve ceza davaları görüldü. Üç kadın gazeteci hapis cezasına çarptırıldı” denildi. Van’daki ‘işkence’ haberi nedeniyle tutuklanan JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci
Nazan Sala’nın yaklaşık altı ay cezaevinde kaldıktan sonra yapılan ilk duruşmalarında tahliye edildikleri
anımsatıldı. Açıklamada, “Türkiye’de sahada haber takibi yapan kadın gazeteciler de bu yılın başından beri
giderek artan bir baskı ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr.
Melih Bulu’nun atanması protestoları, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda salgın gerekçe gösterilerek planlanan etkinliklere getirilen kısıtlamalar, İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi gibi ülkedeki kritik gelişmelerle birlikte oluşan kitlesel hareketleri de beraberinde getirdi. Söz konusu gelişmeleri takip eden 14 kadın gazeteci
polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alındı” denildi.2204
● Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), DİSK Basınİş, Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) aralarında yer aldığı basın
meslek örgütleri 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamalarla basın özgürlüğüne yönelik baskı ve müdahalelere karşı ortak tutum alınması gerektiğine dikkat çekti. TGS’nin “Basın
Belada” açıklamasıyla yayınladığı rapora göre,2205 43 gazeteci tutuklu, 322 basın kartı iptal edildi. Son bir
yılda 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 57 gazeteci toplam 144 gün gözaltında kaldı, altı gazeteci gözaltındayken darp edildi. 128 farklı davada yargılanan 274 gazeteciye toplam 226 yıl sekiz ay 25 gün hapis
cezası verildi. 23 gazeteci ise, sözlü olarak tehdit edildi. Güvencesiz ve sigortasız çalışanların da dahil edilmesiyle gazetecilik mesleğinde işsizlik oranının yüzde 35-40 seviyesine çıktığı ifade edildi. 62 haber sitesine ve 1411 haber içeriğine erişimin engellenmesine karar verildi. RTÜK, toplam 7 milyon 488 bin 851 lira
idari para cezası ve 41 defa yayın durdurma cezası verdi. Basın İlan Kurumu (BİK) gazetelere toplam 212
gün ilan kesme cezası verdi.2206 TGC açıklamasında, “Medya kuruluşlarının yüzde 90’ının iktidarın denetimi altında olduğu, 12 bin gazetecinin işsiz bırakıldığı, 43 gazetecinin hapishanede olduğu Türkiye’de
https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyetinden-kamunun-bilgilenme-hakki-vurgulamasi/
https://www.amerikaninsesi.com/a/avrupa-konseyinden-basin-ozgurlugu-raporu/5875903.html
2201 https://womeninjournalism.org/reports-2/2021-first-quarterly-report
2202 https://www.birgun.net/haber/kadin-gazetecilere-yonelik-siddet-vakasi-en-cok-turkiye-de-yasandi-343456
2203 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243583-cfwij-kadin-gazetecilere-en-yuksek-siddet-turkiye-de
2204 https://gazetekarinca.com/2021/05/gazeteci-kadinlara-yonelik-en-cok-siddet-vakasi-turkiyede/
2205 https://tgs.org.tr/basinbelada/
2206 https://www.evrensel.net/haber/432125/tgsden-dunya-basin-ozgurlugu-gununde-basin-belada-kampanyasi
2199
2200

227

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

özgür bir basından söz edemiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi kapsamında 1 Mayıs eylemlerini takip eden gazetecilerin telefonlarına ve kameralarına el konulup görüntüler sildirilmiştir” denildi.
Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş’in
ortak açıklamasında ise, “Temel hak ve özgürlüklerin cezalandırılması, Covid-19 virüsü salgını sürecinde
daha çok meşruluk kazandı. Düşünce ve ifade özgürlüğünün asli alanlarından basın özgürlüğü, bu süreçte
en çok baskı ve saldırıya uğrayan özgürlüklerin başında yer almıştır” sözlerine yer verildi. Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü’nün 2021 yılı Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke arasında 153’üncü
sırada yer aldı. 2207 Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, yaptıkları haberler gerekçesiyle,
2020’nin Kasım ve Aralık aylarında 55 günlük ilan kesintisi cezası aldıklarını söyledi. İki aylık cezanın,
gazetenin aylık giderlerini karşılayabileceğini ancak ilan kesme cezaları ekonomik bir sopa niteliğinde kullanıldığını vurguladı.2208
● Gazeteci Hayri Demir,2209 Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi desteğiyle yürüttüğü “Haberin
Bedeli”2210 başlıklı Nisan ayı raporunda, İstanbul, Van, Mardin, Batman, Kars, Adıyaman, Edirne, Ağrı ve
Diyarbakır’da görülen 21 ayrı davada 49 gazetecinin yaptıkları haberler nedeniyle yargılandığını duyurdu.
Demir’in raporunda, “Türkiye’deki medya özgürlüğü üzerindeki baskıların en somut örneği olan gazeteci
yargılamaları, Nisan 2021’de de hız kesmeden sürdü. Duruşmaları görülen 48 gazeteci hakkında hapis cezası istendi. Bir gazeteci hakkında ise 50 bin lira tazminat talep edildi. Davaların 10’u ağır ceza mahkemelerinde görüldü. Bu mahkemelerde, 18 gazeteci hâkim karşısına çıktı” denildi.2211
● DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı “Kişilik haklarına saygılıysanız gazetecileri fişlemeyin” başlıklı açıklamada kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde gazetecilerin telefonlarının dinlenmesi, internet hatlarının izlenmesine son verilmesi konusunda
çağrıda bulundu. Açıklamada, gazetecilerin görevleri icra ederken emniyet mensuplarının seslerini ve görüntülerini almasını yasaklayan genelgeye tepki gösterilerek, “Basın özgürlüğünü hedef alan genelgenin
yaratacağı sonucu bakan da polisler de bizler de gayet iyi biliyoruz. Genelge aslında bizler için malumun
ilamından başka bir şey değil. Daha önce de türlü türlü yasaklar koydular, hapsettiler, kapattılar ama su her
defasında çatlağını buldu. Yine bulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde
iktidara sesleniyoruz, kişisel verilerin korunması konusunda madem hassassınız, gazetecilerin telefonunu
dinlemekten vazgeçin, internet hatlarını izlemeye son verin, gazetecileri fişlemeyin” denildi.2212
● Ankara Barosu2213, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı basın mensuplarının polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen genelgenin iptali için Danıştay’da dava
açtı. Dava dilekçesinde2214, genelgenin Anayasa’nın 36’ncı maddesi uyarınca herkesin meşru vasıtalarla hak
arama hürriyetine sahip olduğu hatırlatılarak, “Kişilerin hak arama hürriyetlerinin bir parçası olarak, işlenen
suçu ispat amacı, kişisel veriler hukukunun istisnası olmanın ötesinde, hukuken korunması gereken bir üstün
değerdir. Öncelikle her bir yurttaş, üstelik de kamusal bir alanda gerçekleşen bir olayı, suç şüphesiyle delillendirmek ihtiyacı hissedebilir. Bu toplum halinde yaşamanın ve dayanışmanın doğal bir sonucudur. Ses ve
konuşmaların kayıt edilmesinin suç olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle özel hayat ve özel hayatın
gizliliği kavramlarının açıklanması gerekmektedir. TCK m.134’ün gerekçesinde ‘başka suretle başkaları
tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayı’ denilmektedir. Buna göre, herkes tarafından
bilinebilecek durumdaki olayların ve olaylar esnasında yapılan konuşmaların ses kaydının alınması, özel
hayatın ihlali suçunu oluşturmamaktadır” denildi.2215
● Diyarbakır Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2021 tarihli 2021/19 sayılı basın
mensuplarının polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen genelgenin bireysel ve kolektif temel
hak ve özgürlükleri ihlal edici ve yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle yürütmenin durdurularak iptali
istemiyle Danıştay’a dava açtıklarını duyurdu. Dava dilekçesinde2216, “Kamu hizmeti, yasalarda belirtilen
https://www.evrensel.net/haber/432093/basin-orgutlerinden-dunya-basin-ozgurlugu-gunu-aciklamalari
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56959551
https://twitter.com/HayriDemir_/status/1389104800252452866
2210 https://twitter.com/HaberinBedeli
2211 https://drive.google.com/file/d/1WrpG1j8LnVWIsLLZ0ai-foq4rDwGb89T/view
2212 https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1219-kisilik-haklar-na-sayg-l-ysan-z-gazetecileri-fislemeyin
2213 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=12223
2214 http://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Donem65/2021/Diger/20210503egm.pdf
2215 https://www.birgun.net/haber/ankara-barosu-emniyet-genelgesinin-iptali-icin-dava-acti-her-yurttas-sucu-delillendirme-ihtiyaci-hissedebilir-343432
2216 https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/public/uploads/document/emniyet-dava-1620026105.pdf
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istisnai haller dışında şeffaf yürütülmeli ve yurttaşlar tarafından denetime açık pozisyonda olmalıdır. Kamu
gücünün ölçüsüz ve hukuka aykırı olarak kullanımı esnasında bu gücü kullanan kamu personeli hakkında,
keyfi ve suç teşkil edebilecek davranışının ortaya çıkarılması, kamuya duyurulması ve yargısal süreçlerde
delil mahiyetinde değerlendirilmesi kamusal nitelikte bir görevdir. Kamu hizmetinin yürütülmesinde korunmaya muhtaç olan özne, kamu görevlisi değil daha zayıf durumdaki yurttaştır. Her bir sivil yurttaşın yaşanabilecek olay/ların mağduru veya tanığı olarak hareket edebilme veyahut her bir yurttaşın haber verme ve
alma hakkı kapsamında, kamusal görev ve sorumluluğun gereği olarak ses ve görüntü kaydı alma hakkının
bulunduğu açık olup, söz konusu genelge hukuka aykırıdır” denildi.2217
● CHP ve bazı barolar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamusal alanda güvenlik güçlerince yapılan
müdahalelerde görüntü alınmasını yasaklayan genelgenin iptali için Danıştay’da dava açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in Danıştay’a sunduğu dilekçede, genelgeyle haberleşme ve savunma hakkının ihlal edildiği, yetki aşımı olduğu belirtildi. Ankara Barosu genelgeyi, “Temel hak ve özgürlüklere
kolayca müdahale etme imkanı olan kolluk personelinin de denetlenebilir olması gerekir. İdari kolluğun
böyle bir ‘toplum mühendisliği’ görevi yoktur” şeklinde eleştirdi. Diyarbakır Barosu ise, “Kamu hizmeti,
istisnai durumlar dışında şeffaf yürütülmeli ve denetlenmelidir. Kamu hizmetinin yürütülmesinde korunmaya muhtaç olan kamu görevlisi değil yurttaştır” dedi. DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası dahil pek çok
gazetecilik meslek örgütü, basın mensupları tarafından kamusal alanda toplumsal eylemleri görüntülemenin
anayasal hak olduğunu açıkladı. Çağdaş Gazeteciler Derneği de, “Genelge hukuk dışı olup, kamu görevlileri
eliyle işlenecek suçları örtbas etmeyi amaçlamaktadır” dedi. Belgesel Sinemacılar Birliği2218, “Basın yayın
araçları suç aleti değildir. Herkes haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Halkın
haber alma ve olaylar hakkında bilgi ve kanaat sahibi olması hakkı vardır. Kimsenin görüş edinme hakkı
sınırlandırılamaz. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması
ilkesi esasen kamusal alanda kamu gücünü kullananları gözetmek amacıyla uygulanan bir ilke değildir”
dedi.2219
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD’de polis, George Floyd adlı vatandaşın boynuna
basarak ölümüne yol açtı. Olaya ilişkin fotoğraf, Floyd’un yakınlarının hak talebinde bulunmalarını sağladı.
Şimdi adaleti tecelli ettirecek fotoğrafları engelliyorlar” tepkisini gösterdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(TİHV) ise açıklamasında, “Kolluk güçleri sadece 2020’de 745 toplantı ve gösteriye zor kullanarak müdahale etti. Bunun sonucunda en az 2014 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alındı, en
az 65 kişi de yaralandı” bilgisini verdi.2220
4 Mayıs 2021
● PEN Amerika’da Risk Altındaki İfade Özgürlüğü Programı Direktörü olan Karin Deutsch Karlekar, Türkiye’de basın ve iade özgürlüğüne ilişkin, “Darbe girişiminin ardından basın özgürlükleri konusundaki durum daha da kötüleşti” değerlendirmesinde bulundu. Karlekar, “Son beş yıla baktığımız zaman özgürlüklerin çok daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Hükümet medya dışında her türlü ifade özgürlüğüne de
çok büyük baskı uyguluyor. İnsan hakları savunucuları, aktivistler, kültür üzerindeki baskılar son beş senede
yoğunlaşarak arttı. Türkiye’de umutlu olduğum tek şey tüm bu hükümet baskılarına her alanda insanlar
ümitlerini kaybetmeyerek mücadelelerini sürdürüyor olmaları” dedi.2221
● Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 3
Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü panelinde, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü atmosferi tartışıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Demokrasi ve özgürlük için basın özgürlüğünün, doğru bilgi alma
hakkının sağlanması gerekiyor. Basın özgürlüğünü memleketimiz için savunmaya devam edeceğiz” dedi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı ses ve
görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelge, kolluk kuvvetlerinin yasalara aykırı eylemlerini gizleme çabasıdır. Yasal düzenlemeler dikkate alındığında genelgenin bir tür sansür uygulaması olduğu açıkça görülmektedir” dedi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Meslektaşlarımıza örgütlenme çağrısında bulunuyoruz.
https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/hukuka-aykiri-genelgenin-iptali-icin-dava-acildi
https://www.indyturk.com/node/354051/medya/belgesel-sinemac%C4%B1lar-birli%C4%9Fi-genelge-yok-h%C3%BCkm%C3%BCndedir%E2%80%A6buraday%C4%B1z-ve-kay%C4%B1ttay%C4%B1z
2219 https://www.gazeteduvar.com.tr/belgesel-sinemacilar-birligi-genelge-ile-ifade-ozgurlugu-engellenemez-haber-1521188
2220 https://www.amerikaninsesi.com/a/t%C3%BCrkiye-de-k%C3%B6t%C3%BC-muamele-mi-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClemesi-mi-su%C3%A7tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/5876483.html
2221 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-ozgurluklere-yonelik-baskilar-genisleyerek-artiyor-/5878059.html
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Geçen yıl Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak beş iş yerinde daha örgütlendik. Sendikal dayanışmayla
yaşadığımız sorunları aşabiliriz” sözlerine yer verdi.2222
● Press in Arrest, “Türkiye’de Gazeteci Yargılamalarının Anatomisi” raporunda, her 10 gazeteci
soruşturmasından birinde savcıların ömür boyu hapis cezası talep ettiği ve davaların yüzde 61’inde mahkeme heyetinin en az bir kez değiştiği vurgulandı.2223 Rapora göre, yargılanan gazetecilerin yüzde 58’i yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuldu.2224 58 gazetecinin yargılandığı 22 davada, kamuya açık duruşma ilkesi
ihlal edildi.2225 Cezalandırmada “basın yayın yoluyla işlenmesini” ceza artırımı olarak tarif ederek, ek maddelere başvurulduğu belirtildi.2226 Bunun yanı sıra 240 davada ise, Terörle Mücadele Kanunu’nun maddelerine 299 kez başvuruldu.2227
5 Mayıs 2021
● RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, MHP’nin HaberTürk’ü hedef almasına ilişkin “Türkiye’de hakim siyasi çevrelerin, kamuoyunu yönlendirmek için, artık tanınan yüzleri bile tehdit etmekten,
sözlü saldırıya boğmaktan çekinmediklerine tanık oluyoruz. Ellerini artık gazetecilerin yakasından çeksinler” dedi. Önderoğlu, “Birtakım siyasi çevrelerin gazetecilerle olan ilişkilerinde, demokratik veya medeni
tartışma üslubunu ne yazık ki mumla arar olduk. Saldırı ve tehditler karşısında susulması da bizlerde, siyasetin daha da ısınmasıyla meslektaşlarımızın hiç de güvende olmadıkları düşüncesini yaygınlaştırıyor. Gazeteciler tehditlerinizle kanaat değiştirecek değiller” ifadesini kullandı. TGS Genel Başkanı Genel Başkanı
Gökhan Durmuş da “İki gün evvel Devlet Bahçeli 100 maddelik anayasa taslağı açıkladı. Henüz açıklamanın mürekkebi kurumamışken anayasaya ilişkin yorum yapan, eleştirilerde bulunan gazeteciler hedef gösterildi. Bir tweeti ile HaberTürk’ün gazete binasının yeniden dizayn edildiği bir atmosfer yaşıyoruz, nasıl
bir basın özgürlüğünden bahsedilebilir şimdi? Anayasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteciler de
Bahçeli’nin tutumu dolayısıyla işlerinden oluyor. Sadece bu olay bile Bahçeli’nin otoriter iktidarı güçlendirmek, kendilerinden başka hiç kimsenin söz sahibi olmasını istemediği bir ortam yaratmak için anayasa
hazırlamak istediğini ortada koyuyor” dedi. Basın Konseyi de, “MHP Genel Başkan Yardımcısının sözlü
saldırısı, basına karşı yeni bir ‘hiza verme’ gayretkeşliğidir” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, “Siyasetçilerin, gazetecileri hedef alması, politikanın çirkin yüzüdür” denilerek “Basın mensuplarına ‘sözde
gazeteci’ diyerek, basın mensuplarına saldırmayı alışkanlık haline getirenlerin bu davranışlarını şiddetle
kınıyoruz” denildi.2228
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) gazetecilere yönelik 2021 yılı Nisan ayı hak ihlalleri
raporuna göre, Nisan ayı boyunca dokuz gazeteci gözaltına alındı.2229 Dört gazeteci haber takibi sırasında
engellendi, iki gazeteci hakkında soruşturma başlatılırken, beş gazeteci hakkında dava açıldı, 60 gazetecinin
24 dosyada yargılamasına devam edildi. Cezaevinde bir gazeteciye yönelik hak ihlali yaşanırken, beş RTÜK
cezası tespit edildi. 19 haber ve 17 internet sitesine erişim engeli getirildi. 5 Nisan itibariyle tutuklu gazeteci
sayısı ise 70 oldu. Raporda, “Türkiye’nin tek kadın haber ajansı JinNews’in haberlerini paylaştığı internet
sitesine sadece Nisan ayı içerisinde tam dokuz kez erişim engeli getirildi. Yine MA’nın sitesi de bir ay
içerisinde beş kez erişime engellenerek hukuksuz bir uygulamaya imza atıldı. Daha da ilginci bir alan adının
erişime kapatılması için bazen iki ayrı mahkeme farklı günlerde, farklı kararlar alarak hukuksuzluğun boyutunu başka bir yere taşımışlardır” denildi.2230
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
kolluk kuvvetlerine kamusal alanda görüntü almayı engelleme yetkisi veren genelgenin iptali için Danıştay’a dilekçe sundu. Dilekçede, genelge ile basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edildiği, haber alma ve
verme özgürlüğüne sansür uygulandığı vurgulandı.2231
● Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemlerini takip ettiği sırada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gerekçe gösterilerek, polisler tarafından görüntü alması engellenen ve cep telefonu
https://www.medyaege.com.tr/gazeteciler-basin-ozgurlugu-icin-bir-araya-geldi-169489h.htm
https://www.evrensel.net/haber/432249/turkiyede-gazeteci-yargilamalarinin-anatomisi-raporu-yayimlandi
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243532-turkiye-de-gazeteci-yargilamalarinin-anatomisi
2225 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetecilerin-yargi-raporunda-hukuksuzluk-gun-yuzune-cikti-1833478
2226 https://tr.euronews.com/2021/05/04/turkiye-de-yarg-lanan-her-on-gazeteciden-birinin-omur-boyu-hapsi-isteniyor-rapor
2227 https://media-cdn.t24.com.tr/files/Turkiyede_Gazeteci_Yarg%C4%B1lamalarinin_Anatomisi_Raporu.pdf
2228 https://www.evrensel.net/haber/432280/mhpnin-hedef-aldigi-haberturk-tvnin-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti
2229 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-nisan-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
2230 https://yeni1mecra.com/dfg-nisan-ayinda-60-gazeteci-yargilandi/
2231 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsa-ses-ve-goruntu-yasagi-getiren-emniyet-genelgesinin-iptali-icin-dava-acti/
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yere atılan Yol TV muhabiri Özge Uyanık, TGS aracılığıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.2232 Uyanık, müdahaleye ilişkin “Genelgede söylenen özel hayatın
gizliliği. Polisler kamusal alanda bir kamu görevlisi olarak oradalar ve kimsenin özel hayatı ihlal edilmedi.
Yerde sürüklenen, boynuna basılan, slogan dahi atılmasına izin verilmeden apar topar gözaltına alınan, Anayasal hakkını kullanan insanların uğradığı hak ihlalini görüntülüyoruz. İçişleri Bakanı, ‘Basını engellemez
bu genelge basın kapsamıyor’ dedi ancak bir gün öncesinde İstanbul, Ankara gibi pek çok yerde basın mensuplarının uğradığı müdahaleler bu açıklama ile çok çelişiyor” dedi.2233
6 Mayıs 2021
● DİSK Basın- İş Sendikası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Habertürk TV’de gazetecileri
hedef göstermesine ilişkin “Sloganı ‘Gücü Özgürlüğünde’ olan Habertürk’ün özgürlüğü yine ‘Alo Fatih’
duvarına çarptı” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Bu sefer telefonun bir ucunda MHP lideri Devlet Bahçeli
var. İktidarın küçük ortağı AKP çizgisinde medyayı tehdit geleneğini sürdürüyor. İstiyorlar ki kimse eleştirmesin, kimse konuşmasın hatta kimse düşünmesin. Bülent Aydemir’in gazeteciliğe sahip çıkan konuşmasının ardından görevinden alınması kurumun sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor. Aydemir’in MHP
Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in özür dilemesi çağrısına katılıyor, basına yönelik her türlü
tehdidi reddediyoruz” denildi.2234
● Aydın Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen2235, Covid-19 virüs salgını kapsamındaki tedbir ve kısıtlamalar nedeniyle abone ve reklam gelirleri düştüğü için, yerel basın giderlerinin karşılanamadığını açıkladı. Özmen, gazete sahiplerinin vergi ve SGK borçlarını ödeyemediğini belirtti. Özmen,
“BİK, gazetelerde yedi çalışan bulundurma şartını ‘altı’ya indirebilirsin’ dedi. İlçelerde bu rakam beşten
dörde düşürüldü. Aydın genelinde sekiz tane gazeteci işinden ayrılmak zorunda kaldı. BİK, aracılık yaptığı
ilanlarda yüzde 14’lük bir komisyon alıyor. Bu oran yüzde dörde veya beşe düşürülebilirdi. Reklamlardan
aldığı yüzde 15’lik aracılık komisyon ise en azından yüzde 10’a düşürülebilirdi. Ayrıca birçok gazeteci
mesleği bıraktı” sözlerini ekledi.2236
7 Mayıs 2021
● ÇGD Nisan ayı Medya İzleme Raporu’na göre, 48 gazeteci 17 davada hakim karşısına çıktı, bir
gazeteci ise bir yıl iki ay yedi gün hapis cezasına çarptırıldı. Haber ve köşe yazılarından kaynaklı ise, üç
basın çalışanı hakkında 23 yıl dört ay hapis isteminde bulunulan üç yeni iddianame hazırlandı. Yargılama
süreçlerini AİHM’e taşıyan 10 gazeteciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toplam 155.500 Euro tazminat
ödemesine ilişkin karar çıktı.2237 Açıklamada, “Türkiye’de, basın kuruluşları ve basın emekçilerine yönelik
baskıların sistematikleştiği ve de kanıksatılmaya çalışıldığı bir dönemden geçtiğimiz, rapor arşivlerimizden
de görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde son yıllardaki yerini
benimseme hali, yaşadığımız sorunların kronikleştiğinin ifadesidir” denildi.2238
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’deki basın emekçilerinin salgın döneminde yaşadığı sıkıntılar itibariyle resmi ilanların dağıtımında adil olunması çağrısında bulundu.2239
13 Mayıs 2021
● İngiltere Parlamentosu’nda 53 milletvekili, “Britain’s relationship with Turkey”2240 başlığıyla Türkiye’deki gelişmelerden kaygılı olduklarını belirterek, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup yazdı.
Mektupta, Türkiye’nin Birleşik Krallık ile olan ilişkileri ve NATO üyesi olduğuna dikkat çekilerek, son
yıllardaki insan hakları ihlallerinin ve hukuksuzlukların ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mektupta, gazetecilerin tutuklanması, politikacılara siyaset yapma yasağının getirilmesi, insan hakları savunucularının tutuklanması, HDP gibi yasal bir partinin kapatılmaya çalışılması ve son olarak milletvekilliği düşürülerek
cezaevine konulan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Öztürk
2232https://ankahaber.net/haber/detay/1_mayista_goruntu_almasi_engellenen_gazeteciden_emniyet_genel_muduru_hakkinda_suc_duyurusu_37793

https://www.evrensel.net/haber/432271/gazeteciler-duymayacaksin-gormeyeceksin-konusmayacaksin-genelgesi
https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1220-alo-fatih-hatt-yine-devrede
2235 http://gazetecilerplatformu.com/2021/05/06/can-cekisen-yerel-basina-bir-darbe-de-pandemi-vurdu/
2236 https://t24.com.tr/haber/buyuk-zorluklar-yasayan-yerel-basina-bir-darbe-de-pandemiden,950854
2237 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/-1834291
2238 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3902&Page=1
2239 https://www.evrensel.net/haber/432386/chpli-karaca-soyleside-basin-ozgurlugunde-sendikalasmanin-onemine-dikkat-cekti
2240 https://twitter.com/CrispinBlunt/status/1392796858725044229
2233
2234
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Türkoğlu’nun gözaltına alınmasının büyük yanlışlar olduğu ve bu büyük yanlışların bir faturasının olması
gerektiği belirtiliyor. Metinde, “Parlamenterler olarak, başta insan hakları mücadelesinden gelen milletvekilleri olmak üzere, cezaevine milletvekillerinin konulması oldukça kaygı vericidir” uyarısında bulunan
milletvekilleri, farklı görüş ve inançlara saygı gösterilmediği ve Türkiye hükümetinin baskıcı politikaları
sonucu demokrasinin ciddi tehdit altında olduğunu belirttiler. Raab’a ulaştırılan mektupta, iki hafta içinde
parlamentoda Türkiye konulu bir oturum talep edildi. Ayrıca milletvekillerinin oluşturacakları bir heyetle
Türkiye ziyaretlerine de başlayacakları, özellikle Doğu Anadolu illerinin yanı sıra bazı cezaevlerinde de
incelemelerde bulunacakları kaydedildi.2241
14 Mayıs 2021
● Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Türk yetkililere gazeteci Deniz Yücel’e yönelik “adli tacizin
sona erdirilmesi ve ilgili davaların düşürülmesi” konusunda çağrıda bulundu.2242 CPJ’in New York’ta bulunan Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiyeli yetkililer tek suçu bir basın mensubu olarak işini yapmak olan gazeteci Deniz Yücel’i taciz edecek yeni suçlamalar çıkarmak için büyük
çaba harcıyorlar” dedi. Said, yetkililerin Yücel aleyhine getirilen asılsız suçlamaları düşürmesi gerektiğini
belirterek, “Ayrıca onu ve ülkenin diğer muhabirlerini bastırmak için yürüttükleri kindar kampanyaya bir
son vermeliler” dedi.2243
15 Mayıs 2021
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı Nisan Ayı Hak İhlalleri Raporu’na
göre, 233 işkence ve kötü muamele iddiası, 16 kadın cinayeti, 249 iş cinayeti, 135 düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali, 308 basın açıklaması ve etkinlik yasağı gerçekleşti. Nisan ayı içerisinde dört kişi cezaevinde
yaşamını yitirdi, dört şüpheli asker ölümü yaşandı. Bir kişi kara mayınları ve sahipsiz bomba ve patlayıcılar
sonucunda yaşamını yitirdi. Eylem ve gösterilerde de en az 174 kişi polis şiddetine maruz kaldı. Sosyal
medya paylaşımları nedeniyle en az 12 kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı. Basın açıklaması, bildiri
dağıtma, protesto eylemi gibi en az 32 etkinlik ve eylemde en az 308 kişi gözaltına alındı. Ay içinde en az16 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film gösterimi valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi, yasaklandı. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda en az 51 kişi hapis
cezasına mahkum edildi, en az 14 kişiye para cezası verildi.2244
● “Osman Kavala’ya Özgürlük” isimli Twitter hesabında Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın bir beraat, iki tahliye ve bir de AİHM’in serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen cezaevinde
tutulması eleştirildi. Videoda, AYM’nin yedi üyesince verilen hak ihlali kararında yazılı görüşlerine yer
verildi.2245 Paylaşımda, “Bunu kim söylemiş? Casuslukla suçlanan Osman Kavala hakkında ‘Gizli kalması
gereken hangi bilgileri temin etmiştir’ sorusunun iddianamede yanıtlanmadığını kim söylemiş” denildi. Videoda, Kavala için özgürlük talep edildi.2246
17 Mayıs 2021
● Baran Tursun Vakfı’nın, “Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı
İhlalleri Raporu-Ölmek Zorunda Değillerdi”2247 başlıklı raporunda, polislerin kullandığı orantısız güç sonucu 14 yılda 93’ü çocuk 404 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Rapora göre, 2007-2017 tarihleri arasında 29 kişinin gözaltında iken hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. Raporda, sivil yerleşim alanlarında
gerekli özeni göstermeyen polis gücünün, aşırı hızlı ve trafik kurallarına aykırı bir şekilde kullandığı zırhlı
araçların çarpması sonucu 2016-2020 yılları arasında 32 sivilin yaşam haklarının ihlal edildiği vurgulandı.
Raporda, “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda 2007 ve 2015 yıllarında yapılan değişikliklerle, polisin
ateşli silah kullanma konusunda arttırılan yetkilerine tereddüt göstermeden başvurmaları sonucu, yaşam
hakkı ihlallerinin önemli ölçüde arttığı gözlenmektedir” denildi. Raporda, kanunun barındırdığı muğlaklıkların bu duruma yol açtığı belirtilerek, “Yasanın öngördüğü gibi ‘son seçenek’ olarak silahını kullanması
gereken polis, makul şüphe, öngörü ve takdir gibi yeterince eğitimini almadığı soyut kavramlara kendince
https://www.evrensel.net/haber/432913/ingilterede-53-milletvekili-turkiye-ile-ilgili-kaygi-belirten-mektuba-imza-atti
https://cpj.org/2021/05/turkish-journalist-deniz-yucel-charged-with-degrading-the-country/
2243 https://cpj.org/tr/2021/05/turkiyeli-gazeteci-deniz-yucele-ulkeyi-asagilama-suclamasi/
2244 https://t24.com.tr/video/chp-li-tanrikulu-dan-nisan-ayi-hak-ihlalleri-raporu-233-iskence-ve-kotu-muamele-16-kadin-cinayeti-135-dusunce-ve-ifade-ozgurluguihlali,38876
2245 https://twitter.com/FreeOsmanKavala/status/1393264855600275459
2246 https://t24.com.tr/video/osman-kavala-icin-aym-nin-hak-ihlali-kararina-dikkat-ceken-video-bunu-kim-soylemis,38872
2247 http://www.baransav.com/?pnum=768&pt=RAPOR%3A+Kolluk+
2241
2242
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bazı anlamlar yükleyerek, neredeyse ‘ilk seçenek’ olarak silahını ölümcül sonuç verecek şekilde kullanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.2248 Baran Tursun Vakfı, “Dur ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polis kurşunuyla
ölen oğlunu kaybettikten sonra, silahsızlanma ve yaşam hakkı konularında çalışmaya başlayan Mehmet
Tursun’un tarafından kurulmuştu.2249
18 Mayıs 2021
● Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Evrensel’e Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
polislerin görev başında ses ve görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgeyi “basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olarak” değerlendirdi.2250

● Evrensel yazarı Ceren Sözeri, Basın İlan Kurumu’nun (BİK), “Vatan destan yazmış halk nefes
alamıyor” yazısı gerekçesiyle verilen ilan kesme cezasına “Basın İlan ve Terbiye Kurumu” yazısıyla tepki
gösterdi. Sözeri, “Gazetelere kendi cebinden değil bizzat kamu kaynaklarından sağlanan ilan gelirlerini adil
biçimde dağıtmakla görevli BİK’in polisi korumak gibi bir görevi var da biz mi bilmiyoruz? Yasama, yürütme ve yargı BİK’in koruması altındaysa, bu üç erke yönelik eleştirileri bir yaptırım konusu yapacaksa
gazetecilik nasıl yapılacak? İfade özgürlüğünü kim sağlayacak? Yazıda, ‘polislerimiz’ hakkında ‘toplumumuzda’ olumsuz bir algı yarattığım belirtildi, ancak görüntüler ortada” tepkisini gösterdi.2251
● TGS, eylemler sırasında görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açtı.2252 TGS açıklamasında, “Yayınlandığı
ilk günden itibaren gazetecilere karşı kullanılan söz konusu genelge, gerek usul yönünden Anayasa’ya göre
kanunla yapılması gereken sınırlamanın bir genelge ile yapılmış olması nedeniyle fonksiyon gaspına yol
açarak yetki ve şekil unsuru bakımından, gerekse de esası itibarıyla basın ifade özgürlüğüne yönelik kamu
yararına aykırı sansür niteliğinde bir düzenleme olması nedeniyle hukuka aykırıdır” denildi.2253
19 Mayıs 2021
● Basın meslek örgütleri, Anıtkabir’de gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı etkinliklerinde haber takibi yapmak isteyen gazetecilerin içeri alınmamasına tepki gösterdi. TGS
Ankara Şubesi’nin açıklamasında, “Aşı olmayan vatandaşların rahatlıkla girebildiği Anıtkabir’e gazetecilerin alınmamasını kabul etmiyoruz. Görevlerini yapmak için zorluklarla baş etmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik bir de ‘aşı olmadınız’ baskısını anlamıyoruz” denildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği,
“Anıtkabir’de yapılan törenlere Covid-19 sebebiyle gazeteciler alınmıyor. Gazeteciler aşı yaptırdı, gerekirse
test vermeye de her zaman hazırız. Anıtkabir’e gazetecilerin alınmaması hem bizlerin görev yapmasını hem
vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor. Ayrıca her geçen gün giderek artan pool uygulamaları ile
giderek kan kaybeden mesleki istihdamın daha da daralmasına fırsat veriyor” açıklamasında bulundu.2254
Foto muhabiri Selahattin Sönmez de “Anıtkabir’e, törenlere aşı yapılmış gazeteciler alınmıyor. Korona virüs tamam. Ama tören harici vatandaşın girebildiği Anıtkabir’e neden gazeteciler alınmaz. Biz önce bu
ülkenin vatandaşıyız sonra gazeteci” dedi.2255
20 Mayıs 2021
● CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Erdek’te düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde Gençliğe Hitabe’yi okuyan bir öğrencinin bazı kısımları atladığı
görüntüleri paylaşarak “Bu nedir?” sorusunu sordu. Görüntüler itibariyle öğrenci, Atatürk’ün hitabındaki
“Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler” bölümünü okunmadı. Aytekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na sorular yönelterek, “Bu görüntüler bugün 19 Mayıs bayramı törenlerinde Balıkesir Erdek’te çekildi. Öğrencimizin elindeki Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni sansürleme küstahlığını sergileyenlere söylüyorum, o sansürlediğiniz yerler sizi anlatır: Gaflet dalalet, hıyanet” dedi.2256 CHP Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın da, “Savcılığa intikal eden olayda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyan genç kardeşimize
https://www.evrensel.net/haber/433113/polisin-kullandigi-orantisiz-guc-sonucu-14-yilda-404-kisi-hayatini-kaybetti
https://t24.com.tr/haber/baran-tursun-vakfi-nin-raporundan-dehset-tablosu-cikti-orantisiz-guc-kullanimi-ile-404-kisi-olduruldu,952406
2250 https://www.evrensel.net/haber/433154/kou-gazetecilik-ogrencileri-sansur-genelgesi-basin-ozgurlugune-vurulmus-bir-darbedir
2251 https://www.evrensel.net/haber/433181/basin-ilan-ve-terbiye-kurumu
2252 https://tgs.org.tr/polis-siddetine-sansur-genelgesini-yargiya-tasidik/
2253 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244228-tgs-polis-siddetine-sansur-genelgesini-dava-etti
2254 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazetecilere-19-mayista-anitkabir-yasagi-iceri-alinmadilar-haber-1522756
2255 https://ankaragazetecisi.com/2021/05/19/19-mayista-gazetecilere-yasak/
2256 https://twitter.com/EnsarAytekin10/status/1394991610258149376/video/1
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metni veren tören komisyonu yetkililerinin, sorumluluklarının bilincinde hareket ettiğine inanarak, ‘gaflet
ve dalalet ve hatta hıyanet içinde’ olmadıklarını inanmak istiyorum” dedi.2257
● DİSK Basın-İş Sendikası, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “görüntü ve ses alma” yasağına ilişkin
genelgeyi Kamu Denetçiliği Kurumu’na (ombudsman) şikayet etti. Genelgeyle ilgili Anayasa, AİHS, yasalar, insan hakları ve hukuk devleti, iyi idare ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı yönünden incele yapılması istenildi. Başvuru sonucunda, Bakanlığın ve EGM’nin uyarılması, hatalı davranıldığının kabulü, genelgenin geri alınması/ mevzuatın değiştirilmesi yönünde tavsiye kararı alınması ve bunların kamuoyuna duyurulması talep edildi.2258
21 Mayıs 2021
● Cumhuriyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT Haber yayınında gazetenin eski manşetlerini göstererek yaptığı açıklamalara, “Cumhuriyet’in çizgisi apaçık bellidir; demokrasiden, laiklikten, özgürlüklerden, bağımsızlıktan ve ulusal bütünlükten yanadır” yanıtını verdi.2259 Açıklamada, “Soylu, TRT
Haber’deki programda, Cumhuriyet’i suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa, bugün Cumhuriyet, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl
yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır” denildi.2260
● Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın aralarında bulunduğu Medya Dayanışma Grubu, basın kartı yönetmeliğinde yapılan
değişikliğe yönelik ortak açıklamasında İletişim Başkanlığı’nın hukuka meydan okuduğunu vurguladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği basın özgürlüğüne “darbe” olarak nitelendirildi. Açıklamada, “14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği’nde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun
yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılan değişiklik, Danıştay’ın öngördüğü hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini yok saymıştır. İktidara yönelik eleştiri, görüş ve yorumda bulunan gazetecilerin basın
kartlarının öznel ve keyfi yakıştırmalarla iptal edilebilmesinin yolu genişletilmiştir” denildi. Danıştay’ın
yönetmeliğin iptaline ilişkin Mart ayında yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dikkat çekilen açıklamada,
buna karşın İletişim Başkanlığı’nın Danıştay’ın hukuki itirazına neden olan muğlak ve keyfi maddeleri koruduğu ve genişlettiği belirtilerek, “İletişim Başkanlığı, muğlak ve keyfi maddeleri korudu. Gerekçesinde
de ‘Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek
onurunu zedeleyecek faaliyette bulunması’ dedi. Bu maddeler mahkeme kararı aranmadan, savunma hakkı
verilmeden, masuniyet karinesi gözetilmeden kart iptaline karar verebileceğini yönetmelik değişikliğine ekledi” denildi. Açıklamada, “Tüm RTÜK daire başkanlarına, yardımcılarına ve uzmanlarına, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı tüm birimlerin basın ofisi personeline, bakanlıklarda basın müşaviri ve iki personeline, İletişim
Başkanı özel kalem müdürüne, başkanlığın tüm teşkilatında ‘fiilen enformasyon hizmetinde görev yapan’
tüm personeline basın kartı verilmesi düzenlenmiştir. Basın Kartı’nın basın meslek örgütü temsilcileri tarafından oluşturulacak komisyonca verilmesi ve kurallarının kanunla belirtilmesi zorunlu hale gelmiştir” denildi.2261
22 Mayıs 2021
● Cumhuriyet’in Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliği yaptığı döneme ilişkin açıklaması nedeniyle iktisatçı Erinç Yeldan ve Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars gazetedeki köşe yazılarına son
verdiklerini duyurdu.2262 Yeldan, “Cumhuriyet’te dün yer alan ‘açıklama’ yazısının içeriği ne gazetenin ilkeleriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır. Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/19-mayis-toreninde-genclige-hitabe-sansuru-6439739/
https:// www.diskbasinis.org/index.php/tr/haberler/1221-di-sk-bas-n-i-s-halk-n-haber-alma-hakk-n-engelleyen-emg-genelgesini-kamu-denetciligi-kurumu-nasikayet-etti
2259 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-suleyman-soylu-ya-can-dundar-cumhuriyet-e-yanit-verdi-345485
2260 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/cumhuriyet/aciklama-1837933
2261 https://www.evrensel.net/haber/433452/gazeteci-orgutleri-iletisim-baskanligi-hukuka-meydan-okuyor
2262 https://www.birgun.net/haber/alp-erinc-yeldan-ve-ozge-mumcu-aybars-cumhuriyet-teki-yazilarina-son-verdi-345599
2257
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2263

veriyorum” açıklaması yaptı.
Mumcu ise, “Cumhuriyet’e duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladığım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım” dedi.2264
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AA muhabiri Musab Turan’ın iki bakana sorduğu
sorunun ardından iş akdinin feshedilmesine ilişkin, “Bir fedainin soracağı soruydu. O soru, özellikle AKP
içindeki artık açığa çıkmış güç mücadelesinin son yansımalarından bir tanesi. Bu soru bir gazetecilik sorusu
değil. Utanılacak bir Türkiye yaşıyoruz şüphesiz. Ben bu arkadaşa gazeteci gözüyle bakmıyorum” dedi.
Bilgin devamla, “Evet soru gazetecilik ile bağdaşlaştırılamaz ancak içinde doğru olan bölümler var. Oynanan şeylerin bir maskeli balo olduğu, AKP’li insanların çarşıya, pazara çıkamayacak kadar utandığı bölümleri doğru. Gazetecilik görevi yapılmadığı için bunların yasal tarafını irdelemek, bu kişinin iş akdinin feshedilmesi, gazeteci midir değil midir soruları yanlış sorulardır. Bundan daha büyük hatalar yapıldı. Seçim
sonuçlarını saat dokuzdan sonra yayınlamayan meslek etiğine ihanet eden arkadaşlar hala görevlerinde. Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifasını 24 saat veremeyenler, saklayanlar, mesleğine ihanet edenler hala görevde. Eğer gazetecilik etiği ararsak önce bunların görevden alınması lazım. Daha büyük ihanetler var onlar
araştırılmalı. Hain ararsak geçmiş 20 yıl içinde çok büyük hainler var. Bir gazeteci olarak utanıyorum, bütün
bunlar olurken adı cumhuriyet savcısı olanların bunları görmezden gelmesi utanç vericidir” dedi.
23 Mayıs 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in gazeteci Uğur Mumcu
ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Paylaşımda, “Biz bu cinayetlerin faillerini
hep söyledik. Hep katile katil dedik. İpekçi’nin, Mumcu’nun, Göktepe’nin, Adalı’nın, Dink’in, Anter’in
katilleri aynı. Şimdi içeriden itiraf geliyor. Artık susan herkes suç ortağıdır” denildi.2265
24 Mayıs 2021
● KKTC Basın-Sen Genel Başkanı Ali Kişmir, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı ve gazeteci Uğur Mumcu cinayetleri ile ilgili iddialarına ilişkin “Artık bazı tabuların yıkılma ve aydınlanma zamanıdır. Bu Sedat Peker ile alakalı değil, meslek onurumuz ile alakalıdır”
dedi. Kişmir, “Peker’in açıklamalarını sendika olarak yakından takip ettik. Peker’in açıklamaları bize göre
elbette muteber değildir, ancak açıklama yaptığı için bu gündemin ana maddesi durumuna geldi. Hem Kutlu
Adalı hem de Uğur Mumcu ilgili cinayetlerin aydınlatılması için yeniden bir soruşturma başlatılması gerekiyor” dedi.2266
25 Mayıs 2021
● Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, HaberTürk’te “Türkiye’de işkenceyle ilgili tespit yok” diyen İçişleri Bakanı’na “Soylu’nun iddiasının aksine işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var”2267 yanıtını verdi.2268 Beyhan, işkence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarını paylaşarak, “Uluslararası Af Örgütü olarak uzun yıllardır bırakın tesisleri gezmeyi, sorularımıza zamanında cevap alabildiğimizi söyleyemem. Şu konuda ise bakanın hakkını
vereyim, açıklayıcı olmasa ve geç de olsa çoğu sorumuza cevap verildi. Ayrıca zorla kaybedilen dört kişi
aylar sonra emniyet müdürlüklerinde ortaya çıktı. Bunu da söyledik. Ne söylememiz gerek daha” paylaşımını yaptı. Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddiaları değerlendirdiği canlı yayında, “Uluslararası Af Örgütü’nün muhatabıyız. Biz acayip de mücadeleler yaptık. Özellikle FETÖ’nün,
salonda şey yapılan fotoğrafları vardı ya, bu insanlığa aykırıdır falan. Burada biz bu Af Örgütü’yle ilgili her
seferinde karşı karşıya geliriz, onlar Türkiye’ye gideceği yeri söylerler, göndeririz, her yeri ziyaret ederler”
demişti. Dört buçuk yıldır işkenceyle ilgili herhangi bir verinin önüne gelmediğini belirten Soylu, “İnsan
hakları derneklerinin hepsi siyasal gözlükle bakarlar. Türkiye’de işkenceyle ilgili tespit yok. Kötü muameleyle ilgili tespit vardı. O da nerede biliyor musun? Uyuşturucu satıcılarından. Uyuşturucu satıcısına kötü
muamele yapıyorsun diyor” demişti.2269

https://www.evrensel.net/haber/433498/erinc-yeldan-ve-ozge-mumcu-aybars-cumhuriyetteki-yazilarina-son-verdi
https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhuriyette-aciklama-krizi-alp-erinc-yeldan-ve-ozge-mumcu-aybars-yazilarina-son-verdi-haber-1523000
2265 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1396418517965197312
2266 https://ankahaber.net/haber/detay/kktc_basin_sen_faili_meshur_kutlu_adali_cinayeti_aydinlatilsin_39891
2267 https://twitter.com/tarikbeyhan/status/1396913150964944899
2268 https://www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-diyarbakir-cezaevindeki-iskence-iddialari-arastirilmali-haber
2269 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iskenceyle-ilgili-tespit-yok-diyen-soyluyu-af-orgutu-yalanladi-1838983
2263
2264
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● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan
MA muhabiri Mehmet Aslan’ın duruşmasına katılım çağrısı yaparak, “Aslan’ın davasında da doğru ve cesur
habercilik yapan gazetecilerin yargı eliyle cezalandırılmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz” açıklamasını
yaptı.2270 DFG’nin açıklamasında, “Haberler, haber kaynaklarıyla yapılan görüşmeler, televizyonlara haber
aktarmak. Tüm bunlar hazırlanan iddianamede de Aslan’a suçlama olarak yöneltildi. Buradan da anlaşılacağı üzere ortada bir suç yok. Baştan sona mesleki faaliyetler var” denildi.2271
● Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesinin avukatı Halil Sevinç, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat
Peker’in Mumcu’ya 24 Ocak 1993’te suikast düzenlenmesiyle ilgili arkasında Mehmet Ağar’ın olduğunu
iddia etmesi üzerine “havada duran iddiaların bulunduğunu ancak hiçbir iddianın altının doldurulmadığını”
söyledi. Sevinç, “İkisinde de suyu bulandırmak istiyorlar. Devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini
araştırıp ortaya koyması gerekiyor. Davada son sözümüz vardı, ‘Tetikçiler bunlarsa, tetiği çektirenler kim’
diye. O soru halen askıda duruyor” dedi. Sevinç, “MİT’in, cinayeti MOSSAD’ın işlediğine dair bilgisi olduğu” iddiası ile Peker’in iddiasına dikkat çekti. Sevinç, Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğuna yönelik ihbara
ilişkin de, “Türkiye’deyse, devletin Emniyet güçleri niye bunu çıkarmıyor? Bir sürü soru işareti. Hukuk
devleti miyiz, aşiret devleti miyiz belli değil” diye konuştu.2272
● Kıbrıs Postası yazarı Ulaş Barış, gazeteci Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1997’da öldürülmesinin
soruşturulması için Türkiye’nin adım atması gerektiğini savunarak, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne bağlı,
burası da Türkiye’nin Genelkurmay’ına bağlı. Dolayısıyla bir soruşturma yapılacaksa ilk başta Türkiye’de
başlaması lazım” diye konuştu. Barış, cinayetin Kıbrıs halkının gönlünde bir “yara” olduğunu söyleyerek, “Faili meçhul bir cinayet, 25 yıl oldu. Bu noktada olayın gündeme gelmesi aslında bir heyecan da yarattı, Kıbrıs kamuoyu açıkçası en azından faili meçhul durumunda çıkması için oldukça ciddi emareleri
olduğunu düşünüyor. Ancak bu soruşturmanın ileriye götürülmesi için Türkiye’nin adım atması gerektiği
konusunda herkes hemfikir. Zaten bunu (Susurluk komisyonu üyesi, CHP eski milletvekili) Fikri Sağlar da
bunu söyledi” dedi.2273
26 Mayıs 2021
● Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) bünyesindeki Expression Interrupted tarafından hazırlanan
“İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi” raporuna göre,2274 2021’in ilk dört ayında, en az dokuz gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. Bu dönemde, 20 gazeteci hakkında en az bir kez gözaltı işlemi uygulandı, bir gazeteci ise tutuklandı. 14 gazeteci haklarında açılan yeni soruşturmalar nedeniyle ifade verdi. Tutuklu gazeteci
sayısının 2016’dan beri ilk kez 70’in altına düştüğü belirtildi. Cezaevindeki gazeteci sayısı 68, sene başında
ise 87’ydi. Ancak rapora göre, bunun nedeni “gazeteciler üzerindeki yargı baskısının hafiflemesi değil yılın
başından beri tahliye edilen gazetecilerin çoğu beş yıla yaklaşan tutukluluk sürelerinin ardından ve infaz
sürelerinin dolması sonucunda serbest kalışı” oldu. Rapora göre toplam 213 gazeteci haklarında açılan en
az bir davada hakim karşısına çıktı. Aynı dönemde gazetecilerin sanık olarak yargılanmaya devam ettiği
dava sayısı en az 107 olurken, 16 gazeteci hakkında yeni dava açıldı.2275
27 Mayıs 2021
● Fransa’da, Strasbourg Institute for Diplomacy and Economy (instituDE) tarafından Dışişleri Bakanlığı’nın KHK ile ihraç edilen eski diplomatlara işkence uyguladığı iddiasıyla cezaevlerindeki hukuk dışı
uygulamaların durdurulması konusunda çağrıda bulunuldu. Açıklamada, Ankara Barosu’nun söz konusu
işkenceleri araştırmaya yönelik raporu2276 hatırlatıldı.2277
28 Mayıs 2021
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi’nin hazırladığı “Sokağı Kapatmak: Toplanma ve Gösteri
Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)” araştırmasına göre, toplantı ve gösteri özgürlüğüne yönelik 4
https://diclefiratgazeteciler.org/basin-aciklamalari/mehmet-aslan-gazetecidir-derhal-serbest-birakilmalidir
https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-cenk-yigiterin-ruhsatinin-iptali-icin-dava-acti-haber-1523225
2272 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mumcu-ailesinin-avukati-halil-sevinc-suyu-bulandirmak-istiyorlar-1838909
2273 https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202105251044582430-kuzey-kibrisli-gazeteci-baris-turkiye-kutlu-adali-cinayetinin-sorusturulmasi-icin-adim-atmali/
2274 https://expressioninterrupted.com/tr/uploader/uploader/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gundemi-2021-1
2275 https://www.evrensel.net/haber/433844/turkiyede-2021in-ilk-dort-ayinda-213-gazeteci-yargilandi
2276 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=3099
2277 https://tr.euronews.com/2021/05/27/khk-l-eski-turk-diplomatlardan-strasbourg-da-iskence-protestosu
2270
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bin 771 ihlal yaşandı. Araştırmaya göre, toplantı ve gösterilere yönelik müdahaleler sonucu, 20 bin 71 kişi
gözaltına alındı, 662 kişi tutuklandı. Aynı dönemde, toplantı ve gösteri özgürlüğünün kullanımından kaynaklanan nedenlerle dört bin 907 kişi hakkında dava açıldı. 999 kişiye toplam 13 bin 370 ay hapis cezası
verildi. 63 kişiye de toplam 268 bin 235 lira para cezası verildi. Ayrıca dört bin 450 kişi kolluk güçlerinin
fiziksel şiddetine maruz kalırken, 90 kişinin kolluk güçlerinden açılan ateş sonucu yaralandığına dikkat çekildi. Araştırmada, toplantı ve gösterilere yönelik saldırılarda 19’u kolluk güçlerinin zor kullanımı, 141’i
ise bombalı saldırılar sonucu, toplam 160 kişi yaşamını yitirdi. TİHV’den yapılan açıklamada, “Yaşanan
ihlallerin 3 bin 983’ü protesto eylemlerine yönelik olurken, 358’i siyasi etkinliklere, 124’ü kültür, sanat ve
spor etkinliklerine, 77’si ise cenaze ve taziyelere yönelik olarak gerçekleşti. Genel etkinlik yasakları nedeniyle de 229 hak ihlali yaşandı. Söz konusu ihlallerin yüzde 98’i sokakta ve açık alanlarda yapılan toplantı
ve gösterilere yönelik olarak yaşandı. Toplantı ve gösteri özgürlüğüne yönelik hak ihlalleri en fazla KHK
ihraçlarına karşı protestolar ve Kürt sorunuyla ilgili toplantı ve gösterilerde yoğunlaştı” denildi.2278
29 Mayıs 2021
● MA muhabiri Mehmet Erol, haber takibi sırasında polis tarafından engellenmesi ve tehdit edilmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na görevli personelin “tehdit” ve “kamu görevini kötüye
kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Erol, 10 Mart’ta Diyarbakır’da cezaevlerinde devam
eden açlık grevine ilişkin yapılan eylemin haberini takip ettiği sırada polis tarafından çembere alındığını ve
fiziksel olarak engellendiğini söylemişti.2279 Erol, İHD Diyarbakır Şubesi’nden hukuki destek alarak hazırlanan suç duyurusunda, basın mensuplarının haber takibi yapma ısrarına tehditle karşılık verildiğini belirtti.2280
31 Mayıs 2021
● Osmaniye’de yolsuzluk iddialarını haberleştirmesinin ardından bir haftada üç kez evine operasyon
düzenlenen gazeteci Hasan Tolga Balcılar, “Hakkımda hiçbir karar yok. Ters kelepçe yaptılar, eşime silah
doğrulttular. Mesleği bırakıyorum, aileme bunları yaşatamam artık” dedi.2281 RS FM’de “Atilla Güner’le
Akşam Postası”na konuşan Balcılar, “Üç kez evim basıldı yaptığım haber yüzünden. Osmaniye çok küçük
bir yer olduğu için bu tür haberleri burada hiçbir basın mensubuna yaptırmıyorlar. Ya tehdit ederler ya da
para teklif ederler. Bana önce para teklif ettiler ben de ekran görüntülerini yayınladım. Para teklif edenler,
ihaleyi alan şahıslardı. Bu konuyu kapat sana reklam verelim, para verelim dediler” dedi. Balcılar, “Ortada
bir sorun var diyoruz, ‘niye sorun çıkartıyorsun’ diye devlet bana soruyor. Sorun ne diye sormuyor, sorunu
neden çıkartıyorsun, arkanda kim var, neye hizmet ediyorsun, amacın ne gibi sorular soruyor devlet. Ben
bu şehirde doğmuş bir insanım, bugüne kadar kimseye en ufak bir yanlışımız olmadı ama anlamak istemiyorlar çünkü dönen paranın ve dönen işlerin haddi hesabı yok Osmaniye’de. Dün bisikletle belediyeye giden
kişinin bugün milyon dolarlık servetleri var ve bununla ilgili haber yaptığımız zaman bizi suçluyorlar. Dava
açın diyorum varsa bir iftiramız, araştırılsın haksızsam her şeye razıyım” dedi.2282
● Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Suriye’ye silah sevkiyatına ilişkin iddialarıyla ilgili “En önemli tanıklardan biri ciddi bir itirafta bulundu. Şimdi
arkasının çorap söküğü gibi gelmesi lazım, normal demokratik bir ülkede. Birçok ayrıntı belki biliniyordu
daha önceden ya da tahmin ediliyordu. Ancak hiç kimse bunun Erdoğan’a uzanan bağlantılarının üzerine
gitmeye cesaret edemiyordu. Halbuki Peker doğrudan ilgili isimleri vererek ve para kaynaklarının nereye
yöneldiğini açıkça isim vererek Saray’ı işaret etti” dedi. Dündar, MİT TIR’ları davasına yönelik etkisini
henüz kestiremediğini belirterek, “Normal koşullarda henüz bizim mahkumiyet kararımız kesinleşmedi. Şu
an Yargıtay’da. MİT TIR’ları denilen davadan 27,5 yıllık bir hapis cezası vermişti mahkeme. Yargıtay değerlendirecek. Sonrasında bu veriler ışığında yeniden yargılama talebi elbette gündeme gelebilir. Ancak şu
anda hukuktan ciddi bir şey beklememek gerektiğini, bütün bu iddialara rağmen harekete geçmeyen savcılıklar nedeniyle biliyoruz. Ama şunu söylemek isterim, bütün bunların, bu konuşulanların, bu yapılanların

https://www.evrensel.net/haber/434000/toplanti-ve-gosteri-ozgurlugunde-4-yilda-4-bin-771-hak-ihlali-yasandi
https://politikahaber.org/polisin-tehdit-ettigi-gazeteci-erol-suc-duyurusunda-bulundu/
2280 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/136274
2281 https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202105311044627181-yolsuzluk-haberi-icin-evi-3-kez-basilan-gazeteci-bundan-sonra-gazetecilik-yapmayacagim-2bucuk/
2282 https://t24.com.tr/haber/yayinladigi-yolsuzluk-haberinin-ardindan-evi-3-kez-basilan-gazeteci-bundan-sonra-gazetecilik-yapmayacagim-2-bucuk-yasinda-kizimvar,955866
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mutlaka hukuki ağır sonuçları olacaktır” diye konuştu. Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar,
MİT TIR’larıyla Suriye’deki cihatçılara silah taşındığına ilişkin 2015’te Cumhuriyet’te yayınlanan haber
nedeniyle 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.2283
1 Haziran 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) 2021 Mayıs ayı basın özgürlüğü raporuna göre,
dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok gözaltı müdahalesi uygulandı ve bu noktada üç ülke ise
Belarus, Filistin ve Türkiye başı çekti.2284 Türkiye’de Mayıs’ta toplam beş kadın gazeteci sahada haber takibindeyken fiziksel saldırıya uğradı. Çoğu kitlesel hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı
genelge gerekçe gösterilerek polis tarafından şiddete uğradı ve haber takibi engellendi. Raporda İsrail-Filistin çatışması sırasında Şalom yazarı Karel Valansi’nin Türk hükümeti yanlısı basın kuruluşlarınca hedef
gösterildiği de belirtildi.2285
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yürürlüğe
koyulan saat 24.00 sonrasında müzik yasağı uygulamasına karşı sanatçılar tepki gösterdi. Mor ve Ötesi
solisti Harun Tekin, “Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de
beyhude bir tavır. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin,
müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir” dedi. Redd
grubu, “Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir adım
öteye geçmemiz gerekiyor. Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar için adeta
halk sağlığı sorunuyuz. Dert edip geceleri uyuyamaması gereken Kültür Bakanı için bir turist kadar değerimiz yok? Arkadaşlarımız yaşamlarına son veriyor, yazmak ölümleri engellemiyor sevgili arkadaşlar. İhmal
değil politiktir. Sanat, müzik, eğlence sektörü mevcut iktidar için ancak kendi amaçları için araçsallaştırabilecekleri ölçüde önemlidir. Dayanışma ile, tüm sanat ve eğlence emekçileri yan yana durmalı, sözle değil
eylemlilikle bu durumu kader olmaktan öteye taşımalıyız” açıklaması yaptı. Şarkıcı Ceylan Ertem kademeli
normalleşmeye “#yuhyuh” etiketini kullanarak, “Aşılanmak istiyorum, işime geri dönmek istiyorum”
dedi.2286
4 Haziran 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) 2021 Mayıs ayı gazetecilere yönelik hak ihlali raporuna göre, bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazetecinin evine operasyon düzenlendi, bir gazeteci saldırıya
uğradı.2287 Rapora göre, bir gazeteciye dava açıldı ve bir gazeteciye de hapis cezası verildi. Ayrıca 18 gazeteci 14 dosyadan yargılandı. Mayıs ayı itibariyle 70 tutuklu gazeteci olduğu belirtildi.2288
● İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “ RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partimizin Genel Başkan’ı Akşener’e yönelik ‘Daha dur, bunlar iyi günler’ sözlerinin, o tehdit ve şantaj kokan sözlerinin,
kadına şiddet anlamına gelmediği gerekçesiyle Şirin Payzın’ın eleştirilerinden dolayı Halk TV’ye yüzde iki
idari para cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Totaliter rejim dedikleri işte budur. Tek adam rejimi de
budur… Zulmedenin hükümdar olduğu rejim budur. AKP iktidarına ve yöneticilerine sesleniyorum. Siz
iflah olmazsınız. Zulmünüz sonunuzu getirecek, ilk seçimde tepetaklak gideceksiniz” dedi.2289
9 Haziran 2021
● Gazeteciler Cemiyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli polislerce görev yapılırken
ses ve görüntü alınamayacağı yönündeki genelgeye karşı Danıştay’a iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Gazeteciler Cemiyeti2290, “Meslektaşlarımızın eylemlerde ses ve görüntü almasını engelleyen Emniyet genelgesine karşı Danıştay’da dava açtık. Polisin görevi sırasında ‘özel hayat’ gerekçesi kabul edilemez. Genelge, basının çalışma hürriyetine ve basın özgürlüğüne açıkça aykırıdır, iptal edilmelidir”
açıklaması yaptı.2291
https://www.dw.com/tr/can-d%C3%BCndar-bu-hafta-%C3%A7ok-ciddi-pazarl%C4%B1klara-gebe/a-57730777
https://tr.euronews.com/2021/06/01/turkiye-kad-n-gazetecilere-kars-hak-ihlalleri-s-ralamas-nda-dunyada-ilk-ucte
https://womeninjournalism.org/reports-2/press-freedom-status-for-women-journalists-may-2021
2286 https://www.evrensel.net/haber/434279/sanatcilardan-konsersiz-normallesme-kararlarina-tepki-yagdi
2287 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-mayis-ayigazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
2288 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-herhangi-bir-yerden-icazet-almak-zorunda-degildir
2289 https://t24.com.tr/haber/iyi-parti-den-iktidara-rtuk-tepkisi-tek-adam-rejimi-budur-siz-iflah-olmazsiniz-bu-zulmunuz-sonunuzu-getirecek,956857
2290https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1402626612730998789?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1402626612730998789%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F435063%2Fgazeteciler-cemiyeti-emniyetin-sansur-genelgesine-karsi-danistayda-dava-acti
2291 https://www.evrensel.net/haber/435063/gazeteciler-cemiyeti-emniyetin-sansur-genelgesine-karsi-danistayda-dava-acti
2283
2284
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11 Haziran 2021
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinin değiştirilmesi ve ifade özgürlüğünü korumak için hem TCK hem de Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklikler
yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Komite, Türkiye’den ifade özgürlüğünün suç teşkil etmediğini
açıkça ortaya koymak için ilgili mevzuatı AİHM’in içtihatlarıyla uyumlu kılacak şekilde “ivedilikle” değiştirmesini istedi. Komite, Türkiye’den söz konusu suçlarla ilgili son beş yılda başlatılmış kovuşturma ve
mahkumiyetlerin toplam sayısının iletilmesi ve kovuşturulan, mahkum edilen ve gözaltına alınan gazetecilerin sayısını gösteren ayrıntılı istatistiki bilgilerin ve iddiaların kendilerine sağlanması yönünde talepte bulundu. Komite, AİHM’in kararlarının uygulanmasına ilişkin bir sonraki değerlendirmesini Mart 2022 toplantısında gerçekleştirecek.2292
● Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, “Avrupa ve Avrasya’da
LGBTQ Bireylerin Haklarını Koruma Mücadelesini Anlama” oturumunda, Türkiye’de LGBTQ bireylere
yönelik hak ihlallerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki iktidar döneminde artış görüldüğünü öne
sürdü. Nevada eyaleti Demokrat milletvekili Dina Titus, “Bir önceki yüzyılda, Türkiye LGBTQ hakları
standartlarını koruyan, bu kişileri komşu ülkelerinden de koruyan bir ülke olarak görülüyordu. Ancak Erdoğan’ın liderliğinde, son 10 yılda, bu kişilerin hakları çok daha fazla bastırıldı” dedi. Oturumdaki uzmanlardan ILGA-Europe Kuruluşu Program Direktörü Björn van Roozendaal, “Maalesef, Türkiye de son dönemlerde birçok konuda Putin’in taktiğini izliyor. Ancak Erdoğan şu an siyasi alanını korumaya çalışırken
Batı değerlerini destekleyen söylemler kullanıyor. Bu yüzden, LGBTQ haklarının da bu değerlerle, yani
ifade özgürlüğü, demokrasi ve çoğulculuğun savunulmasıyla ilgili olduğunu gündeme getirmek gerekiyor”
diye konuştu.2293
16 Haziran 2021
● TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Şubat - Mayıs
dönemi “Adalet Raporu”na göre; dört ayda en az 131 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale
edildi, 804 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri yasaklandı. Cezaevlerinde bin 276 kişi hak ihlaline uğradı. Altı bin 322 kişi gözaltına alındı. Bu dönemde 349 habere erişim engeli getirildi.2294
● Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) bulunduğu 17 uluslararası basın ve ifade özgürlüğü örgütü, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül ve siyasi parti liderlerine 1993 ve 1996’da öldürülen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu
Adalı’nın faili meçhul cinayetleriyle ilgili gündemdeki iddiaların araştırılması amacıyla çağrıda bulundu.2295
Çağrı mektubunda, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Hürriyet’in eski sahibi Aydın Doğan’ı
korkutma girişimi olarak Eylül 2015’te Hürriyet binasına yapılan saldırıları itiraf etmesine de dikkat çekildi.
Adalet Bakanlığı’na ithafen gönderilen mektupta, iki gazetecinin cinayetine ve Hürriyet gazetesi saldırılarına yönelik tüm sorumlularının bulunması talebinde bulunuldu. Mektupta, Articolo 21, Civic Space Studies
Association, Committee, Protect Journalists (CPJ), Danish PEN, English PEN, European Centre for Press
and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), German PEN, IFEX, International
Observatory of Human Rights (IOHR), International Press Institute (IPI), OBC Transeuropa (OBCT), PEN
Canada, PEN International, PEN Norway, Platform for Independent Journalism (P24), South East Europe
Media Organisation (SEEMO), Swedish PEN, WAN-IFRA kuruluşlarının imzaları yer alıyor.2296
17 Haziran 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı’nın kişisel verilerle ilgili “gerekli gördüğü tüm bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarından isteme
hakkı” olduğuna olur vermesiyle “fişleme uygulamasının hortlayacağı” uyarısında bulundu. Tüm halkın en
temel kişisel verilerinin korumasız kalabileceğini belirten Bilgin, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve muhalefet
şerhi koyan diğer dört üyenin itirazlarına katıldığını vurgulayarak, “Kanunla düzenlenmesi gereken bir
alanda, kararname ile düzenleme yapılması hem demokrasi kavramına hem de yürürlükteki Anayasaya

https://tr.euronews.com/2021/06/11/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-turkiye-ye-ifade-ozgurlugu-cagr-s
https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-erdogan-lgbtq-hak-ihlal-artti-temsilciler-meclisi/5925645.html
2294 https://t24.com.tr/haber/chp-den-adalet-raporu-804-gun-eylem-yasagi-6-bin-322-gozalti-761-is-cinayeti-349-habere-erisim-engeli,959513
2295 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/wp-content/uploads/2021/06/ENG-Letters_merged.pdf
2296 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/uluslararasi-hak-gruplaridan-mumcu-ve-adali-cinayetlerinin-arastirilmasi-icin-turkiyeye-ortak-cagri/
2292
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aykırı bir durumdur” dedi. CHP’nin iptalini istediği söz konusu hükme ilişkin başvurusunu AYM oy çokluğu kararıyla reddetmişti.2297
21 Haziran 2021
● ÇGD Rize Şubesi ve Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Yeniçağ Samsun muhabiri İbrahim Akkuş’un
yaptığı haberler nedeniyle darp edilmesine tepki gösterdi. Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet
Yazıcı, “Bu saldırının kamuya ait bir belediye binası içinde yapılması ayrıca düşündürücüdür. Olayın faillerinin serbest bırakılması, yani cezasızlık hali bundan sonra gazetecilere yapılacak saldırıları teşvik etmek,
onaylamak anlamına gelir. Saldırganların tutuklanarak hakkettikleri cezanın verilmesini bekliyoruz”
dedi.2298 ÇGD Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, “Gazeteci arkadaşımızın görevini yerine getirmek
isterken saldırıya uğraması, bugüne kadar saldırıya uğrayan gazetecilere yönelik cezai işlemlerin yapılmaması ayrıca siyasal iktidarın muhalif seslere yönelik saldırılara karşı sessiz kalarak saldırıları adeta onaylıyor
görüntüsü vermesi bu ve benzeri saldırıların gerçeği arayan gazetecilerin hedef olarak gösterilmesine neden
olmaktadır” diye konuştu.2299
22 Haziran 2021
● SOL Genç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilerin kredi ve burslarının kesilmesi üzerine “Öğrenim kredilerinin ve burslarının kesilme kararı derhal iptal edilsin” açıklaması
yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Burkay Avcı da, “Mimar Sinan’da öğrenciyim ve
bizim okulumuza da kayyum rektör atanmıştı. Boğaziçi’ne atanmasından da rahatsız oldum ve eylemlere
katıldım. Bu sebepten dolayı devletin geri alacağı kredim kesildi. Bugün de üniversiteleri savunmaya devam
edeceğiz. Kredimizi kesseler de kayyım rektörlere karşı mücadele edeceğiz. Demokrasiyi savunduğumuz
için AKP bizi cezalandırmaya çalışıyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.2300
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İHA muhabiri Mustafa Uslu’nun, İyi Parti
Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip ederken saldırıya uğramasını
kınadı. TGC, “Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Gazetecilerin sürekli hedef
gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını
bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz” tepkisini gösterdi. Türkkan ise, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve “Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak,
bu çirkin olayın takipçisi olacağım” dedi.2301
23 Haziran 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın
çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip ederken saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya geçmiş
olsun dileklerinde bulundu. Altun, “Siz orada mesleğinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir kişinin
yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğünü, vatandaşın haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Burada resmen suçlarını bastırmak için kötülük yapmış durumdalar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bırakmayacağız”
dedi.2302
● Gazeteciler Cemiyeti, TGS, ÇGD ve Basın Konseyi’nin aralarında bulunduğu Medya Dayanışma
Grubu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı’nın öldürülmeleri ve medyadaki usulsüzlük iddialarına yönelik savcılık soruşturması açılması ve TBMM’de araştırma yapılması çağrısında bulundu. Ortak açıklamada, “Mafya, siyaset ve iş adamı kirlenmesine gazeteci
kisvesindeki kişilerin de katıldığı ortaya döküldü. Siyasetle, iş insanlarıyla ve kanundışı kişilerle içli dışlı
ilişkiler, pahalı hediyeler-tatiller, gazeteci maaşıyla edinilemeyecek yaşam tarzları, mal varlıkları ortaya
çıktı. Bunlardan daha da kötü olarak, gazetecilik mesleğini maske olarak kullananların rüşvete aracılığa

2297https://ankahaber.net/haber/detay/aymnin_iletisim_baskanliginin_kisisel_verilere_erisim_yetkisini_onaylamasina_tepki_fisleme_uygulamasi_hortlar_43445#.YMr9dOnEtZM.twitter
2298 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/samsunda-haber-yapti-diye-gazeteciye-saldirdilar-h184344.html
2299 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hastanenin-eksiklerini-haber-yapan-gazeteciyi-dovduler-6498772/
2300 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayyim-rektoru-protesto-eden-ogrencilerin-kredileri-kesildi-1846570
2301 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/lutfu-turkkanin-ciftliginin-yikimi-sirasinda-goruntu-alan-iha-muhabirine-saldirdi-6500148/
2302 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-darbedilen-iha-muhabiri-usluya-gecmis-olsun-dileginde-bulundu/2283488
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karıştığı, nüfuz ticareti yaptığı, yargıyı etkilemeye çalıştığı, yasa dışı ilişkileri iş edindiği ortaya saçıldı.
Basın tarihimizin hiçbir döneminde bu düzeyde çürümüşlük ve pespayelik görülmemiştir” denildi.2303
24 Haziran 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı yönetmeliğindeki değişiklik üzerine meslek
örgütleri tepki gösterdi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İletişim Başkanlığı’nın, gazeteciler ile kart
arasındaki mesafeyi açtığını, ulaşılmaz noktaya getirdiğini söyledi. Durmuş, “Düzenlemeye göre kartı almak için açtığınız davayı kazanmanız da yeterli olmayacak. Temiz bir adli sicil kaydı götürmeniz gerekecek.
İletişim Başkanlığı, Danıştay yürütmeyi durdurma kararının arkasından dolanmış ve böylece mevcut siyasi
iktidar yüksek yargı organı kararlarını yok sayan düzenlemelerine bir yenisini eklemiştir” dedi. Gazeteciler
Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı da, “Yıpranma payı da basın kartına bağlanmamalı. Biz basın
örgütleri kararın Anayasa Mahkemesi’ne gitmesi için konuyu muhalefete götürdük. Türkiye’de çok sayıda
gazetecinin Basın Kartı yok. Bu da ayrı bir utançtır. Her önüne gelene basın kartı veriliyor bir tek gazeteciye
verilmiyor. Biz 11 basın örgütü bir araya gelip bir metin taslak hazırlıyoruz. Siyasi iktidar belki bu metni
dikkate almayacak ama biz yine de sözümüzü söyleyeceğiz” dedi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bağımsız medya kuruluşlarındaki gazeteciler üzerinde baskıyı artırmak için bu maddeyle hukuksuz bir uygulama devreye girecektir. Basın Kartı gazetecilik mesleğinin ruhsatı değildir. Basın Kartı gazetecilerin denetlenmesi amacıyla kullanılamaz” dedi2304
● ÇGD ile DİSK Basın-İş Sendikası, İletişim Başkanlığı’nın, Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin
Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamak yerine benzeri düzenlemeler içeren yeni yönetmelik yayınlaması üzerine yeniden yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açtı. Yeni yönetmelikteki
sekiz madde için yürütmesinin durdurulması talep edildi. Dilekçede, “Yapılan yeni düzenlemelerde yargının
tespit ettiği hukuki endişelerin bir kısmı dikkate alınmamış, yargı kararına uyulmamış, bilakis direnilerek,
benzer düzenlemeler getirilmiştir. İdarenin bir ‘şekli uygulama’ya gittiği dahi söylenemez. Danıştay kararının biçimsel olarak uygulanmasının dahi söz konusu olmadığı, aynı düzenlemelerin yeniden yürürlüğe konulması ile Anayasa’nın 2, 36,138; İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 28 maddelerine aykırı şekilde
davranıldığı açıktır” denildi. Dilekçede, “Yönetmelikte kullanılan ‘içerik’ terimi, gazetecinin oluşturduğu
‘her türlü bilgi ve veri’yi kapsayacağından, bu düzenlemedeki tedbirin son derece oransız ve ölçüsüz olduğunun kabulü ve iptali gerekmektedir” görüşü yer aldı.2305
● Uluslararası basın meslek örgütleri ve insan hakları örgütlerinden oluşan 16 hak örgütü, Avrupa
Konseyi’nin, Türkiye’de insan hakları ve ifade özgürlüğündeki gerilemeye son verilmesi için talepte bulunması için AB liderlerine ortak mektup gönderdi. Mektupta, Avrupa Konseyi’ne, “Türk hükümetine açıkça
tüm düşünce mahkumlarını serbest bırakması, seçilmiş yetkililerin, avukatların ve gazetecilerin gözaltına
alınması uygulamasına son vermesi, yargı üzerindeki siyasi nüfuzu durdurması ve AİHM’in kararlarını derhal uygulaması çağrısında bulunulması gerekiyor” çağrısında bulunuldu. Açıklamada ise, “Türkiye,
AİHM’in insan hakları savunucusu Osman Kavala ve Kürt Siyasetçi Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakma
çağrılarını uygulamayı açıkça reddediyor. HDP’ye yönelik onlarca siyasetçinin siyasi konuşmaları ve tweetleri nedeniyle yargılandığı dava üzerine açılan bir kapatma davası, ceza adalet sisteminin seçilmiş Meclis
muhalefetine karşı nasıl bir sopa olarak kullanıldığını gösteriyor. İzmir’de HDP binasına silahlı bir kişinin
saldırması endişelendiriyor” denildi.2306
26 Haziran 2021
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI),2307 basın açıklaması yaptığı için Haziran ayında yaklaşık iki yıl
hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Ozan Kaplanoğlu hakkındaki suçlamaları düşürmesi için Türk yetkililere çağrıda bulundu. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Gazetecilik faaliyetinde bulunan gazetecilerin hapis cezasına çarptırılması, gazeteciliğin kendisini hedef almaktan başka bir şey değildir. Türkiye’deki yerel gazeteciler, haklarını savunmak için yasal kaynaklara sahip olmadıkları için

https://www.amerikaninsesi.com/a/medya-dayanisma-grubundan-yarg%C4%B1-ve-tbmmye-cagr%C4%B1/5939578.html
https://journo.com.tr/basin-karti-yonetmeligi-yeni
2305 https://www.evrensel.net/haber/436306/degistirilen-basin-karti-yonetmeligi-tekrar-davalik-oldu
2306 https://www.evrensel.net/haber/436347/uluslararasi-16-basin-ve-insan-haklari-orgutunden-avrupa-konseyine-turkiye-cagrisi
2307 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-gazeteci-ozan-kaplanogluna-yonelik-suclamalar-dusurulmeli/
2303
2304
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yetkililerin gözdağı vermesine karşı özellikle savunmasızdır. Basın özgürlüğünün korunması için Kaplanoğlu’nun cezası temyizde bozulmalıdır” dedi.2308
● TGS, RSF, Disk Basın-İş Sendikası’nın aralarında bulunduğu basın meslek örgütleri, İstanbul’da
Onur Haftası Yürüyüşünü takibi sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın polis şiddetiyle gözaltına alınmak istenmesine tepki gösterdi. TGS, “Taksim’deki #onurhaftası yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri
Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhal serbest bırakılmasını ve
sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz” açıklaması yaptı.2309 RSF Türkiye Temsilcisi
Erol Önderoğlu, “Kılıç’ın boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alınmasını kınıyoruz. Kılıç’ın derhal serbest bırakılmasını ve sorumlulara işlem yapılmasını istiyoruz” dedi. DİSK Basın-İş Sendikası’nın
açıklamasında, “Taksim’de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç derhal serbest
bırakılsın. Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hâlâ süren müdahalede gazeteciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor” denildi. Avukat Zelal Pelin Doğan ise, Kılıç’ın serbest bırakıldığını,
resmi bir gözaltı yapılmadığını ama müvekkilinin hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu dile getirerek “Eylem sırasında Kılıç’a ters kelepçe uygulandı. Sırtına çıkılarak kendisine kamerayla vuruldu. Şikayetçi oluyoruz” dedi.2310
27 Haziran 2021
● AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, yaşadığı olaya ilişkin “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim
kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu dünyada
hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a
kalmayacak. #NefesAlamıyorum #Pride2021” mesajını paylaştı.2311 Kılıç, “Metin Göktepe’yi Eyüp spor
salonunda öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar. Sağ
olsun halk gazetecisine sahip çıktı. Tüm dostlar seferber oldu. Kolay değil öyle. Daha işimiz var”2312 dedi.
Kılıç, ayrıca “Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı. Orada o insanlar tepki vermese, yandaki karanlık
İmam Adnan Sokak’ta olsaydım benim oradan cesedim çıkardı” ifadesini kullandı.2313
● CHP, Beyoğlu’nda yaşanan polis şiddetine ilişkin “Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam
tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu
zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz” mesajını paylaştı.2314 İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ise, CHP’nin paylaşımına yönelik “Asıl
biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize ‘zorba’ diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz” dedi.2315
İçişleri Bakanı Yardımcı Mehmet Ersoy da, “İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak
zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir”2316
dedi.2317
28 Haziran 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, polisin basın mensuplarına yönelik müdahalelerine ilişkin İstanbul Valiliği’nden randevu talep ettiklerini söyledi. Bülent Kılıç’a yönelik muameleyi
gazetecilere yönelik baskıda bir dönüm noktası olarak belirten Eren, “O gün birçok gazeteciye saldırı oldu.
Bülent Kılıç’a yapılan en vahimiydi. Hepimizi dehşete düşürdü. Canına kastetmişlerdi. Çok daha vahim bir
şey olabilirdi orada. İktidar basın kartlarını da tekeline almış durumda. Büyük bir keyfilik var. Sahada haber
peşinde koşan meslektaşlarımızın çoğunun basın kartı bile yok. Kurum kartlarının basın kartı olarak görülmesini de isteyeceğiz. Ancak bu elbette ki bir devlet politikası” dedi. AFP foto muhabiri Bülent Kılıç da,
EGM’nin genelgesiyle birlikte 1 Mayıs’tan itibaren basına farklı bir muamele uygulandığını belirterek, “10
tane polis iki göstericiyi araya alıyor. Çevresinde desteğe gelmiş polisler de gazetecileri tutup fırlatıyor. Bu
yeni taktik. Desteğe gelmiş ekiplere ‘Gazeteciler karşı dikkatli olun’ denmiyor, onlara ‘Gazetecileri
https://www.evrensel.net/haber/436502/ipi-gazeteci-ozan-kaplanogluna-yonelik-suclamalar-dusurulmeli
https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1408770640312737794
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57624748
2311 https://twitter.com/Kilicbil/status/1408898398309257217
2312 https://twitter.com/kilicbil/status/1408927076200165376
2313 https://www.dw.com/tr/gazeteci-b%C3%BClent-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-polisten-%C5%9Fik%C3%A2yet%C3%A7i-oldu/a-58063574
2314 https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1409100376477929472
2315 https://twitter.com/ismailcatakli/status/1409131350393765896
2316 https://twitter.com/mehmetersoy57/status/1409131816506830848
2317 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57624748
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2310
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süpürün’ deniyor. Onlar da emri böyle anlıyor” dedi. Evrensel muhabiri Meltem Akyol, “Genelge öncesinde
eğer bir şiddet birim varsa bu sonrasında 10 oldu. Bunu kadın eylemlerinde de, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde de gördük. Yoğun bir polis şiddeti var. Bu şiddetin görüntülenmemesine yönelik de ciddi bir
engelleme var. Bu genelge ile birlikte iyice arttı” dedi. Yol TV’nin Ankara muhabiri Özge Uyanık ise, 1
Mayıs’ta Ankara’daki eylemde çekim yaptığı sırada polisin cep telefonunu alıp kırdığını belirterek, “Genelge sonucu itibarıyla gazeteci de olsa, yurttaş da olsa çekim yapanlar açısından hiçbir şeyi değiştirmedi.
Bu bir korkutma, sindirme politikası. Kaçıncı yüzyıldayız? Olaylarda yurttaşlar da gazeteciler gibi çekim
yapıyor” diye konuştu. BirGün muhabiri Meral Danyıldız ise “Hem fiziksel şiddet var hem de psikolojik
şiddet. Hem dayak yememeye hem de polis gelir de makinamı alır ve fotoğrafları siler mi korkusuyla çektiklerimizi bir an önce gazeteye göndermeye çalışıyoruz. Emniyet genelgesi sonrasında ise bir fark görmüyorum açıkçası. Önceden hiçbir şeye dayandırmadan yapıyorlardı, şimdi genelgeye dayandırıyorlar. Şimdi
‘Genelge var kamerayı kapat’ diyorlar” dedi.2318
29 Haziran 2021
● İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 meslek örgütü ortak çağrısıyla AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın
İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde darp edilerek gözaltına alınmaya çalışılması protesto edildi. Ortak açıklamada, “Meslektaşlarımız son günlerde tüm toplum adına bu görevlerini yürütürken ağır şiddetle
karşı karşıya kalmaya başladı. Taksim’de yapılmak istenen protesto eylemini izlemeye çalışan çok sayıda
gazeteci darp edildi, gözaltına alınmak istendi, görüntü almaları engellendi, makinelerindeki görüntüler silinmek istendi. Haksız ve hukuksuz şekilde Kılıç’ın görev yapmasını engelleyen polis, yere yatırdığı meslektaşımızın boynuna diziyle bastırarak ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet sergiledi” denildi. Açıklamada,
ABD’de polis tarafından vatandaş George Floyd’un boğazına çökülerek öldürülmesi olayı hatırlatılarak,
“Gösterileri izleyen gazetecilerin görüntü almasını engellemeye yönelik İçişleri Bakanlığı genelgesi hukuka
ayrılıktan davalıktır. Danıştay’da dava açıldı” ifadesi kullanıldı. İstanbul Valiliği önündeki eylemde Kılıç,
“Boynuma basan polis hala görevde, hangimiz kendisini güvende hissediyor? Bir insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik ettim. Görüntü o kadar ağırmış ki
insanlar bu kadar reaksiyon verdi. Kısa bir mesaj veriyorum, dünden beri AA’’dan, çeşitli televizyonlardan
arkadaşlarım arıyor çünkü birbirimizi tanıyoruz ama bazı televizyonlar bu haberi görmediler. Bugün bir
doktor hunharca dövüldüğünde bütün doktorlar sahip çıkıyor ama bir gazeteciye sahip çıkılmaması söz konusu. Böyle bir davaya yürekten sahip çıkanlara teşekkür ederim” dedi. Gazeteciler valilik önündeki demir
korkuluklarına fotoğraf makinelerini astı. İzmir’de ortak açıklamayı Hasan Tahsin Anıtı önünde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi okudu. Ankara Valiliği’nin önünde ise basın açıklamasına izin verilmedi. Bunun üzerine meslek örgütleri üyeleri, 1979’da öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin adını taşıyan
parktaki Eller Heykeli’nin önünde toplandı. Ortak açıklamayı, TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak
Mayda okudu. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Medya için Demokrasi (M4D) proje direktörü
Yusuf Kanlı da, “Ankara Valiliği’nin tutumu, sahibinin sesi durumu. ‘Konuşturma, dinleme, kesinlikle yasakla’ tutumu. Biz burada gazeteciler barışçıl şekilde hakkımızı talep etmeye geldik. Ama maalesef burada
polisin ödün vermeyen anlayışsız tutumuyla karşılaştık ve bunu kınıyoruz. Bu şiddet dalgasının amacı
medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.
Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla kabul etmeyeceğiz” dedi.2319
30 Haziran 2021
● Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ), İstanbul Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması ve 26 Haziran’da
Beyoğlu’nda protestoculara aşırı güç kullanılmasını kınadı. Açıklamada, “LGBTİ+’ların ve dostlarının barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına yönelik ihlallere son verin. İşkence ve diğer türde kötü muamele iddiaları derhal, bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmalı ve bu ihlallerde sorumluluk taşıdığı tespit
edilen devlet memurları adil yargılanmak üzere adalet önüne çıkarılmalıdır” denildi. AFP foto muhabiri
Bülent Kılıç’ın gözaltına alınma biçimi içinse “Uluslararası Af Örgütü’nün incelediği birçok görüntü, elleri
arkada birleştirilmiş halde yüz üstü yere yatırıldığı sırada bir polis memurunun diziyle Bülent Kılıç’ın
2318
2319

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57636637
https://www.amerikaninsesi.com/a/gazetecilerden-polis-siddetine-protesto/5946758.html
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boynuna bastırdığını açıkça ortaya koyarak, Kılıç’ın gözaltı anına dair anlattıklarını doğruluyor. Uluslararası Af Örgütü, Kılıç’ın maruz kaldığı muameleyi işkence veya diğer türde kötü muamele olarak değerlendirmektedir” tespiti aktarıldı.2320
1 Temmuz 2021
● Gazete Duvar’da yayımlanan gazeteci ve Gazeteciler Cemiyeti Medya için Demokrasi, Demokrasi için Medya Projesi Kıdemli Politika Uzmanı Kenan Şener’in “İktidar destekçisi medyaya akan kamu
kaynağı-2: Televizyonlar arasında kamu bankaları reklamları dağılımı” araştırmasına göre, kamu bankalarından en çok reklam alan ilk 10 kanaldan beşinin Turkuvaz Medya Grubu’na ait olduğu ifade edildi. Kamu
bankalarınca reklam verme tercihlerinde “reyting ve diğer bankalar rekabet” kriterleri kullanılmadığı savunuldu. Habere göre, kamu bankaları 2020’de, Fox TV, Halk TV, TELE-1, KRT ve TV5’e tek bir saniye reklam vermedi. 2020’de tüm izleyici grupları için ve tüm gün ölçümüne göre Fox TV en çok reyting alan ikinci
kanal oldu. Fox TV’den, 12 özel banka 164.420 saniye reklam alanı satın aldı. Kamu bankaları ise Turkuvaz
grubu televizyonlarına 1 milyon 100 bin saniyenin üzerinde reklam verildi. Ulusal Kanal kamu bankası
reklamında çok izlenen üç haber kanalını geride bıraktı. İzleyici sayısı diğer kanallardan daha az olan Akit
TV, kamu bankalarından en çok reklam alan altıncı haber kanalı oldu. Ülke TV sekizinci, TV Net ise onuncu
haber kanalı oldu. En az reklam alan kanallar ise Ciner Medya Grubu kanalları oldu. 2020’de reytingi en
yüksek kanallar arasında yer alan Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV kamu bankalarından en az reklam
alan kanallar oldu. AB izleyici grubunda en çok izlenen haber kanalı olan Habertürk’e 13 özel banka
194.826 saniye reklam verirken, kamu bankaları yıl boyunca sadece 2.260 saniye reklam verdi. Aynı izleyiciden Habertürk’ün yarısı kadar reyting alabilen A Haber kamu bankalarından 140 kat fazla olarak
317.481 saniye reklam aldı. Sırayla A2 kanalı 193.295 saniye, A Spor 171.115 saniye, A Para 152.602
saniye ve ATV 146.294 saniye reklam süresi sattı. 2020’de haber kanalları arasında en çok banka reklamı
alan kanal 218.867 saniye ile Bloomberg HT oldu. 2020’de özel bankaların en çok reklam verdiği 19 haber
kanalları listesinde Halk TV altıncı sırada, TELE1 ise dokuzuncu sırada oldu. Haberde, “Özel banka reklam
süresinde ilk 5 sıralaması şöyle: Star TV 182,2 bin saniye, FOX TV 164,4 bin saniye, ATV 153,4 bin saniye,
Show TV 143,8 bin saniye, TV8 123,3 saniye. Özel bankaların en çok tercih ettiği bu 5 kanal içinden TV8’e
kamu bankaları sadece 42,8 bin saniye reklam vermiş. Show TV’ye 1,7 bin saniye, FOX TV’ye ise sıfır.
Demek ki kamu bankalarının reklam verme tercihlerinde reyting ya da diğer bankalarla rekabet geçerli kriter
değil. Akıl almaz bir sonuç” denildi.2321
2 Temmuz 2021
● Gazeteciler Cemiyeti, TGS ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TMFD), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açtı.2322 Dava dilekçesinde, 14 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan Basın Kartı Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021’de 4001 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren değişikliklerin
Anayasanın 104’üncü maddesine aykırı olması nedeniyle idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin
durdurulması ve iptali istendi. Dilekçede, AYM kararları uyarınca Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki düzenlemelerin sosyal güvenlik hakkı bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulanarak, gazetecilerin özlük haklarının yalnızca kanunla düzenlenebileceği hatırlatıldı. Basın kartı verilmesinde ya da iptalinde idarenin
keyfiliğine sebebiyet verecek şekilde, objektif ve hukuki öngörülebilirlik kriterlerden uzak kurallar konulduğu vurgulandı. Bu yönetmelik maddelerinin yürürlükte kalmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS) ve Anayasa’nın ihlali anlamına geldiği hatırlatıldı. Dilekçede, “İletişim Başkanlığı, gazeteciliğe ve
basına bağlı olan ne varsa kendi tekelinde ve yetki alanında toplamayı amaçlayan, gazetecilerin bağımsız
ve özgür haber yapma haklarını ellerinden alabilecek nitelikte düzenlemelere gitmiştir. Anayasa madde
28’de yer alan ‘Basın hürdür sansür edilemez’ hükmünü gölgeleyen, bağımsız ve tarafsız yayıncılığın önüne
geçer şekilde düzenlemelere yer verilmiştir. Bu yönetmelik açık şekilde sansür ve otosansür uygulamaktadır. Zira bu süreçte herhangi bir gazetecinin yaptığı haberin içeriği beğenilmediğinde dahi o gazetecinin
basın kartının iptali gibi hukuksuz olaylar yaşanmıştır ve Yönetmelik yürürlükte olduğu sürece de
2320 https://www.indyturk.com/node/381141/af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden-onur-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BCa%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-protestocular-polisin-hukuka-ayk%C4%B1r%C4%B1-g%C3%BC%C3%A7
2321 https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-2-televizyonlar-arasinda-kamu-bankalari-reklamlari-dagilimi-haber-1527141
2322 https://tgs.org.tr/gazeteciye-kart-vermeme-yonetmeligine-dava-actik/

244

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yaşanabilecektir. Bu da doğrudan erk sahiplerinin, kimin nasıl haber yapacağını düzenlemesi anlamına gelmektedir” denildi.2323
3 Temmuz 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) Haziran ayı raporuna göre, Türkiye, 25 kadın gazeteciyle ilgili yargılamalar ile hak ihlalinde birinci sırada yer alan ülke oldu. Türkiye’de Haziran ayında en
az 10 kadın gazeteci sahada polis tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Bu sıralamada Türkiye’yi, Pakistan
ve Filistin takip etti. Sahada gazeteci kadınlara yönelik polis şiddeti mayıs ayına göre yüzde 83,3 artarken,
kadın gazetecilere yönelik taciz davalarının sayısı geçen aya göre yüzde 471,4 arttı.2324
5 Temmuz 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) Haziran ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna
göre, toplam tutuklu gazeteci sayısı 68 iken ay içerisinde iki gazeteci gözaltına alındı ve iki gazeteci tutuklandı.2325 Haziran’da sekiz gazeteci saldırıya uğradı. İki gazeteciye tehditte bulunuldu. Yedi olayda haber
takibi engellendi. Altı gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Üç gazeteciye sekiz yıl beş ay iki gün hapis
cezası verildi. Haziran’da iki internet sitesi, 21 habere ve 33 dijital medya içeriğine erişim getirildi. Raporda,
“Türkiye’de basın özgürlüğü öyle bir hal aldı ki, sadece gazeteciler değil, tüm toplum nefessiz bırakılmaya
çalışılıyor. Bizler gerek gazeteci meslek örgütleri gerekse basın yayın çalışanı veya serbest çalışan gazeteciler olarak, ülkenin içinde bulunduğu hukuksuzluktan endişe duyuyoruz. Tüm yaşanan olumsuzlukları da
kamuoyunun bilgisine sunma çabası içerisine giriyoruz. Ancak bu çabalar iktidarın yasak zihniyetle oluşturduğu bir duvara çarpıyor ve gazetecilere dönük hak ihlali olarak geri dönüyor” denildi.2326
● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) “Basın Özgürlüğü Düşmanları” raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.2327 Raporda, “Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da daha
doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor. Eleştirel sesler, sadece her türlü kötüye
kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele Yasası’yla değil, aynı zamanda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçuyla da takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı siyasi ve ekonomik araçlarla, hemen
hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları) kontrol ediyor” denildi. Türkiye’deki gergin siyasi iklimin gazetecilere yönelik şiddeti teşvik ettiğinin vurgulandığı ve Son beş yılda 100’den fazla
medya çalışanın saldırıya uğradığı belirtilerek, “artık gazeteciler için dünyanın en büyük cezaevi olmasa da
Türkiye’de şu anda gazeteciler açısından tutuklanma riski, polis gözetimi veya pasaportsuz bırakılma korkusu yaygın” yorumu yapıldı. Erdoğan, 2016’da açıklanan listede de basın özgürlüğü düşmanları arasında
yer almıştı.2328
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi, tutuklu HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun
tahliye edilmesine için başlatılan “Adalet Nöbeti” eyleminde Artı TV muhabiri Nazım Fayık’ın gözaltına
alınmasına, “Gazetecilere parmak sallamaktan, tehditten ve şiddetten vazgeçin. Gazetecilere yönelik her
gün artan sistematik şiddeti kabul etmiyoruz. Şiddetin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” tepkisini gösterdi.2329
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV)2330 Onur Haftası protestolarıyla ilgili raporuna göre, en
az 93 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı ve bir kişi yaralandı. Üç ilde Onur Yürüyüşü’ne
müdahale edildi.2331
6 Temmuz 2021
● ÇGD’nin Haziran ayı medya izleme raporuna göre, 24 dava kapsamında 70 gazetecinin yargılamasına devam edildi. Bir gazeteci hakkında iddianame tamamlanarak, dava açıldı.2332 İki gazeteciye çeşitli
sürelerde hapis cezası verildi. Dokuz olay kapsamında yedi gazeteci ile altı yayın organı hedef gösterildi,
tehdit edildi. Raporda, AFP Foto-muhabiri Bülent Kılıç’ın polis tarafından uğradığı şiddet anımsatılarak,
https://www.bizhaberiz.com/gazeteciler-cemiyeti-tgs-ve-tfmd-basin-karti-yonetmeliginin-iptali-icin-danistayda-dava-acti/
https://bianet.org/bianet/medya/246703-77-kadin-gazeteci-siddet-ve-tacize-maruz-kaldi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-haziran-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
2326 https://artigercek.com/haberler/dfg-den-haziran-ayi-raporu-gazetecilere-yonelik-baskilar-artti
2327 https://rsf.org/en/portraits/predator
2328 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-bir-kez-daha-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-d%C3%BC%C5%9Fmanlar%C4%B1-listesinde/a-58159636
2329 https://www.gazeteduvar.com.tr/polis-adalet-nobetine-saldirdi-gozaltina-alinanlar-serbest-haber-1527614
2330 https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/
2331 https://twitter.com/insanhaklari/status/1411970832679776260?s=20
2332 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3908&Page=1
2323
2324
2325
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“Meslektaşımızın karşı karşıya kaldığı polis saldırısı, geçen yıl ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un
ölümüyle sonuçlanan benzeri polis saldırısını akıllara getirdi. ‘Devletin emniyet gücü’ statüsü altında Bülent
Kılıç’ı adeta öldürme girişiminde bulunan kişiler hakkında hala işlem başlatılmaması ve görevden el çektirilmemesi, suça kaynaklık eden zihniyete işaret etmesi açısından da ayrı bir gösterge oluşturmaktadır. Emniyet teşkilatının, bu ve benzeri saldırılara dayanak yaptığı ses ve görüntü almayı engelleyen genelgesinin
uygulanmaya devam edilmesi de basın özgürlüğü karşıtlığı, gazeteci düşmanlığından başka bir şey değildir”
denildi. 2333
● TGC Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanı Soylu’nun hakkında yayınlanan haberler nedeniyle Cumhuriyet’e bir milyon liralık manevi tazminat davası açmasını “halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve
bilgilenme hakkına müdahale” olarak değerlendirdi. Açıklamada, “Ayrıca haklarında yapılan haberleri beğenmeyen iktidar temsilcileri, sosyal medya hesaplarından gazeteleri ve gazetecileri tehdit etmekten vazgeçmelidir. Gazetecilik iktidara değil, halkın haber alma hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir.
Türkiye’de demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız” denildi.2334
7 Temmuz 2021
● İçişleri Bakanı Soylu’nun, “kişilik haklarının hedef alındığı” iddiasıyla Cumhuriyet’e 1 milyon
liralık manevi tazminat davası açmasına karşı TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Organize suç örgütü hükümlüsünün, hakkında birçok iddiada bulunduğu İçişleri Bakanı’nın bu iddialara yanıt vermesi gerekirken, iddiaları haberleştiren gazeteye dava açması gerçeklerin üstünü örtme girişimidir. Bütün bir ülkenin gündemi
olmuş bir kişi hakkında 52 günde 313 haber çıkması çok normaldir” dedi. Basın Konseyi Başkanı Pınar
Türenç, “İçişleri Bakanı’nın her vatandaş gibi dava açma hakkı vardır. Ancak, tazminatın “zenginleşme
aracı olamayacağı” bilindiği halde Cumhuriyet’e açtığı astronomik tazminat davası, tam da basına aba altından sopa gösterme eylemidir” tepkisini gösterdi.2335
● TGS, 38 gazeteci ve medya çalışanının cezaevinde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, “Türkiye’de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Gazeteciler özgürlüğünü
yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor” denildi.2336
8 Temmuz 2021
● TGS, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde yer alan
“Basın ve yayın giderlerine düzenleme” başlığına ilişkin altı ilde eş zamanlı açıklama yaparak, tepki gösterdi. Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak” maddesine dikkat çekildi. Genelgeyle kamu kuruluşları abonelikleri ve ilanlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelerin kapanması ve
yerel basında çalışan gazetecilerin işsiz kalacağı uyarısında bulunuldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilanlar dışında ilan yayımlatılmaması yönünde talimat verildiği belirtildi.2337
● TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün TELE1, Halk TV, Fox TV, KRT ve TV100’e verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla Anayasa’ya aykırı davrandığına ve sansür uyguladığını vurguladı.2338 Açıklamada, “Bir kamu kurumu olan ve her yayın organına eşit davranma sorumluluğu bulunan RTÜK, son verdiği
cezalarla iktidarın sansür kurulu olarak çalışmayı sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. RTÜK verdiği
cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. Yayın durdurma ve para cezalarıyla hem sansür uygulamakta hem de medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatacak bir yöntem izlemektedir. RTÜK’ü bir kez daha kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yasaların önüne geçen yayın durdurma ve
para cezalarıyla halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.2339
9 Temmuz 2021

https://www.evrensel.net/haber/437315/cgd-haziran-raporu-gazeteci-dusmanligi-genelgesinden-vazgecin
http://tgc.org.tr/aciklamalar/2961-tgc-tazminat-davalar%C4%B1yla-gazetelere-ve-gazetecilere-bask%C4%B1-uygulamaktan-vazge%C3%A7in.html
2335 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-meslek-orgutleri-cumhuriyete-acilan-davaya-tepki-gosterdi-1850440
2336 https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/
2337 https://www.evrensel.net/haber/437487/tgs-6-ilde-aciklama-yapti-haberden-tasarruf-olmaz-genelge-iptal-edilsin
2338 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2970-tgc-rt%C3%BCk-halk%C4%B1n-haber-almas%C4%B1n%C4%B1-engellemekten-vazge%C3%A7meli.html
2339 https://tele1.com.tr/tgc-rtuk-iktidarin-sansur-kurulu-oldugunu-bir-kez-daha-kanitladi-429233/
2333
2334
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● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı’nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne ilişkin açıklamasında, sıkıntılarla boğuşan yerel basının, genelgeyle tamamen yok olma riskiyle
karşı karşıya kalacağını söyledi. Gazete sahiplerinin, vergi ve sigorta borçlarının yanı sıra her geçen gün
artan dövize endeksli gazete kağıdı ve baskı malzemeleri maliyetleri nedeniyle giderlerini karşılayamaz hale
geldiğini hatırlatan Bilgin, “Yerel basının tek geliri, abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu (BİK)
aracılığıyla alınan resmi ilanlardır. Günde 15-20 gazete alan bir ilçe belediyesinin kamu maliyesine ne yükü
olabilir? Kamu reklamlarının ezici çoğunluğu sadece belirli bir kesime verilmiş, yerel basının yüzde 95’i
yok olmaya bırakılmıştır. Gerçek tasarruf isteniyorsa basının yaşaması sağlanmalıdır. Reklamdan tasarruf
etmek isteniyorsa önce okunmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara bol keseden dağıtılan bu reklamlar mercek altına alınmalıdır” dedi.2340
● Almanya’daki BirGün okurları, Erk Acarer’in saldırıya uğramasını Berlin Celalettin Kesim Anıtı
önünde protesto etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RoG) Berlin Şube Başkanı Christian Mihr ve Die Welt
muhabiri Deniz Yücel protesto eylemine destek verdi.2341
13 Temmuz 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, “Özgürlük için Basın (ÖiB)” programının Haziran 2021 raporuna ilişkin açıklamasında, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiaları çerçevesince, siyasetteki iddiaların araştırılması, medya sektöründeki kirli ilişkilerin aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Raporda, Haziran ayı sonunda açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, cezaevlerinde 32’si hükümlü ve
27’si gözaltında olmak üzere toplam 59 gazetecinin bulunduğu kaydedildi. Bilgin, sanatçılar, siyasetçiler
ve vatandaşlar aleyhine “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargı süreçleri işletildiğini ve muhalefet
partileri kampanyalarını hedef alan yasaklama kararları alındığını ekledi. Bilgin, “Medya Dayanışma Grubu
adıyla, basın özgürlüğüne aykırı mevzuat üzerine hukuki çalışmalar yürütmeye devam eden Gazeteciler
Cemiyeti, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş Sendikası, Basın Konseyi gibi meslek örgütleri, 29 Haziran’da gazetecilere yönelik muameleyi ve şiddeti protesto ettik” dedi. Açıklamasında, Demirören Holding’e Ziraat Bankası’nın sağladığı 750 milyon dolarlık kredinin geri ödemesi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmediğini
anımsattı.2342
● Avukat Murat Timur, Van’da 11 Eylül 2020’de Osman Şiban ve Servet Turgut’un jandarma gözetiminde iken helikopterden atıldığı iddiasını haberleştirdikleri için 9 Ekim 2020’de tutuklanan gazetecilere karşı daha önce yasa dışı kaydedildiği için imha edilmiş olması gerekli telefon dinlemeleriyle ithamlarda bulunulduğunu açıkladı. Timur, Van Emniyet Müdürlüğü’nün PKK/KCK Basın Komitesi soruşturmasında gazetecileri 20 Şubat - 20 Nisan 2020 tarihleri arasında savcılık izniyle dinlediğini ve suç unsuru
oluşmadığı için savcılıkça 28 Nisan 2020’de dinleme kayıtlarını yok etme talimatını verildiği halde bunun
uygulanmadığını aktardı. Gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala, Van’ın Çatak
ilçesinde yaşanan olayı haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanıyor.2343
15 Temmuz 2021
● Twitter’ın 2020 şeffaflık raporuna göre2344, hükümetler tarafından gazeteci ve haber kaynaklarının
paylaşımlarının kaldırılması talebinde büyük artış gözlendi. Temmuz-Aralık 2020 dönemi verilerine göre,
dünya genelinde 199 gazeteci ve haber kaynağının teyit edilmiş hesaplarına ait içeriğin kaldırılması için
hükümetlerden şirkete 361 yasal talepte bulunuldu. Bunun Ocak-Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde
26’lık bir artışa denk geldiği kaydedildi. Raporda, Türkiye’nin Twitter’a en fazla içerik kaldırma talebinde
bulunan dördüncü ülke olduğu ve bu taleplerin dünya genelinden iletilen içerik kaldırma talebinin yüzde
10’unu oluşturduğu belirtildi. Rapora göre, Türkiye’den bahse konu dönemde gazeteci ve haber kaynaklarına ait hesap ve içeriklerin yanı sıra toplamda 5.336 bilgi talebinde bulunuldu. Bunlardan 200’ü acil,
3.657’si rutin ve 1.479’u ise birleşik talep olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ile Twitter’dan bilgi talebinde
Türkiye’nin talepleri dünya genelinde yüzde beşi oluşturdu. İçerik kaldırma talebi açısından ise rapora göre,

2340https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyetinden_tasarruf_genelgesine_tepki_yerel_basin_tamamen_yok_olmayla_karsi_karsiya_45817#.YOhTRTdYYdc.twitter
2341 https://www.birgun.net/haber/erk-acarer-e-yapilan-saldiriya-berlin-de-buyuk-tepki-fasizme-karsi-omuz-omuza-351173
2342 https://penceretv.com/guncel/bilgin-basin-meslek-orgutlerinin-guc-birligi-yarin-icin-umut-veriyor-97051h
2343 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-iskenceyi-haberlestiren-gazetecilere-karsi-yasa-disi-delil-kullanildi/
2344 https://transparency.twitter.com/
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Türkiye bahse konu dönemde toplamda 49.525 yasal talepte bulundu, bunların 7.070’i mahkeme kararı iken,
42.455’i diğer yasal talepler olarak gerçekleşti.2345
● DİSK Basın-İş Sendikası yöneticisi Osman Köse, Cumhurbaşkanlığı’nca TRT’ye yapılan atamaların Anayasa’ya ve TRT Kanunu’ndaki özerklik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirterek, “TRT hiçbir
zaman AKP döneminde olduğu kadar propaganda aracı olmadı” değerlendirmesinde bulundu. Köse, “Anayasa’da ve kendi yasasında özerk ve tarafsız olarak tanımlanan TRT’nin kağıt üzerindeki özerkliği ve tarafsızlığı 2008 yılında başlayan yasa değişiklikleri ve bu değişikliklerin AYM tarafından onaylanması ile bugüne gelindi. Daha sonra yapılan yasa değişiklikleri ve son olarak TRT yönetim kurulu üyelerinin ve genel
müdürünün atanmasının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağlayan 703 sayılı KHK ile TRT artık yasal olarak
da iktidarın propaganda aracı haline geldi. Kamu hizmeti yayıncısı olarak kurulan bir kurumun bu hale
getirilmesi yöneticilerinin bu kişilerden oluşturulması, yayın içeriklerinin tamamen tek taraflı olması zaten
kabul edilemez bir şey. Çünkü TRT’nin bütçesi bu ülkede yaşayan herkesin katkısıyla oluşuyor. Buna rağmen TRT tamamıyla AKP propagandası yapıyor. Muhalefetle ilgili haberlere zaten yer verilmiyor” dedi.2346
20 Temmuz 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İstanbul’da Suruç saldırısı anma eyleminde sekiz kadın
gazeteciye biber gazı, kalkan, plastik mermiyle müdahale eden kolluk güçleri hakkında cezai yaptırım uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Açıklamada, “Türkiye’de özellikle son zamanlarda gazetecilere
yönelik giderek artan polis şiddetini endişeyle takip ediyoruz. Türk yetkililerden sistematik olarak
gazetecileri sindirmek amacıyla uyguladığı polis şiddetine son vermelerini talep ediyoruz. Gazeteciler
basın ve ifade özgürlüğü kriterlerine uygun şekilde mesleklerini sürdürmelidir. Orantısız güç uygulayan güvenlik güçleri hakkında derhal gereken cezai yaptırımın uygulanması gerekmektedir” denildi.
CFWIJ, Dokuz8Haber muhabiri Fatoş Erdoğan, BirGün muhabiri Meral Danyıldız, Evrensel muhabiri
Eylem Nazlıer, Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya, Reuters fotomuhabiri Dilara Şenkaya, Kızıl Bayrak muhabiri Kardelen Yoğungan, serbest gazeteciler Sultan Eylem Keleş ve Zeynep Kuray’ın müdahaleyle karşılaştığını tespit etti.2347
● RSF Almanya, Alman Stern dergisi Ortadoğu muhabiri Jonas Breng’e Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı’nca basın kartı verilmemesini “Türk yetkililerin eleştirel basını baskı altına aldığı ve haberlerini
kısıtladığı” değerlendirmesiyle duyurdu. Breng’in basın kartı verilmeyen tek Alman gazeteci olduğunu ve
bu şekilde İstanbul’da da görev yapamayacağı kaydedildi. RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, bu durumu “eleştirel gazetecilerin kasıtlı olarak engellenmesi” olarak niteledi ve basın mensuplarının başvurabilecekleri bağımsız bir merciinin oluşturulmasını talep etti.2348 Mihr, “Yabancı gazeteciler akreditasyonları
olmadan bir takım mesleki haklarından mahrum kalıyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığının basın toplantılarına
katılamıyor ya da protesto eylemlerinde polis müdahalelerini çekemiyor. Aynı zamanda polisin akreditasyonu olmayan basın mensuplarının sokak röportajlarını engelleme hakkı olduğuna dikkat çekiliyor. Sınır
tanımayan gazeteciler yabancı gazeteciler için akreditasyonun sadece çalışma izni değil, oturum izni için de
gerekli olduğunu” söyledi.2349
22 Temmuz 2021
● TGS, RSF, DİSK Basın İş Sendikası ve TGC’nin aralarında yer aldığı meslek örgütleri ve gazeteciler, İstanbul Kadıköy’de 20 Temmuz’da Suruç saldırısı anmasında gazetecilere fiziksel müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İçişleri Bakanlığı’nın polisin görüntü almasını engelleyen genelgesinin ardından kolluk güçlerinin orantısız güç uyguladıklarını söyleyerek, “Bunu
kabul etmiyoruz, Türkiye’de gazeteciler üzerinde her türlü şiddet uygulanıyor. Toplumsal olayları takip
eden gazeteciler polis tarafından engelleniyor. Bu yaşananlarda iktidarın uyguladığı politikaların büyük katkısı var. Kolluk kuvvetlerinin bu uygulamalarının bir an önce son bulması gerekiyor” dedi. RSF Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Güvenlik kuvvetleri, gazetecilerin görevini engellemeyi kamusal görev sayamaz, bunu reddediyoruz! Ne yazık ki bu politika, polisin medya temsilcilerine karşı düşmansı bir bakışı
kalıcı hale getiriyor” dedi. TGC’nin açıklamasında, “Türkiye’de basının demokrasinin vazgeçilmez bir
https://tr.euronews.com/2021/07/15/turkiye-twitter-dan-en-fazla-haber-iceriginin-kald-r-lmas-talebinde-bulunan-ikinci-ulke
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/atamalarin-butunu-anayasa-ve-trt-kanununa-aykiri-6539611/
2347 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-condemns-deliberate-police-brutality-against-women-journalists
2348 https://www.dw.com/tr/rsf-almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-akreditasyon-tepkisi/a-58566855
2349 https://www.dw.com/tr/rsf-almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-akreditasyon-tepkisi/a-58566855
2345
2346
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parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere
yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir” denildi. DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren de
“Böyle bir tarihle bu tehditlerin yapılması, sahada gazetecilerin dün olduğu gibi güvenlik güçleri tarafından
saldırıya uğraması mesleğimiz açısından çok vahim bir durum. Bu duruma sadece gazeteciler ve meslek
örgütlerinin karşı koyuşu (bunu yapıyorlar zaten) yetmez. Bu genel bir demokrasi sorunu. Halkın kendi
haber alma hakkına ve gazetecilere sahip çıkması gerekiyor” dedi.2350 Anma eyleminde yaşananlara ilişkin
European Pressphoto Agency (EPA) foto muhabiri Erdem Şahin, polisin müdahalesi sonucu bacak ve kasık
bölgesinden yaralandığını söyledi. Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer, “Eylem sırasında polis sık sık müdahale anonsu yaptı. Kitle dağılmaya başladığında polis yürüyüş yapamayacaklarını söyleyerek çok sert bir
biçimde müdahale etti. Çoğu gencin ağzı burnu kırıldı, kadınların tişörtleri yırtıldı” dedi. BirGün muhabiri
Meral Danyıldız, gazetecilik yapamayacak hale geldiklerini belirtti. AFP foto muhabiri Yasin Akgül, “Bir
kadın eylemcinin iki erkek polis tarafından gözaltına alındığını gördüm ve çekmeye başladım. Genç kadının
tişörtü yırtılmış göğüsleri açık halde iki erkek polis tarafından götürülürken çektiğim sırada Kadıköy İlçe
Emniyet Müdürü kolumu tutup ‘Sen kimsin’ dedi. ‘Gazeteci’ deyince bir sivil bir çevik beni araya alıp sert
biçimde atmaya çalıştı. O sırada diğer gazeteciler de aynı muamele ile polis kalkanlarıyla itildi. Beni oraya
doğru fırlatıp bir çevik polisi de yakın mesafeden iki tane arka arkaya ayağıma plastik mermi sıktı” şeklinde
anlattı. Serbest gazeteci Emre Orman, TOMA aracı önüne sıkıştırıldığını ve yüzüne yumruk atıldığını açıkladı. Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, Halitağa Caddesi üzerinde yere düşen telefonunu eğilip almak
istediği zaman dört polisin tekme ve yumruklarına maruz kaldığını anlattı.2351
● RSF, Mısır’da iki aydır tutuklu eski AA Ortadoğu Haberleri Editörü Tevfik Ganim’in serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler’e (BM) müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, Mısırlı emekli gazeteci Ganim’in 20 Mayıs’ı 21 Mayıs’a bağlayan gece güvenlik güçlerince evinden alındığı ve 26 Mayıs’ta
devlet güvenlik savcısının karşısına çıkarılana kadar bilinmeyen bir yerde tutulduğu belirtildi. Açıklamada,
RSF’nin Ganim’in serbest bırakılması için BM İfade Özgürlüğü, İşkence, Yargıçlar ve Avukatların Bağımsızlığı ile Sağlık Hakkı özel raportörlerine ve BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna mektup gönderdiği
aktarıldı.2352
24 Temmuz 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı açıklamasında, “Gazetecilik mesleği her geçen gün zorlu ekonomik koşullarda adaletsiz ilan dağıtımı, aboneliklere sınırlandırma
gibi düzenlemeler gölgesi yanı sıra siyasi baskı atmosferi içerisinde adeta bir cenderede var oluş mücadelesi
veriyor” dedi. 2353 Bilgin, basın meslek örgütlerine birlikte hareket etme konusunda çağrıda bulunarak, çeşitli
olumsuz faktörlerin katkısıyla sansür ve otosansür sıkıntısının bugün çok ciddi şekilde devam etmesinden
rahatsızlık duyduğunu vurguladı.2354
● ÇGD’nin 24 Temmuz Basın Bayramı açıklamasında, “Yayınlarımızı özgür yaptığımız, kamu yararı için doğruların peşinde koştuğumuz zaman, o günler bizim bayramımız olacaktır. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı ifade özgürlüğü için örgütlenmeye çağırıyor, basın özgürlüğü mücadele günlerini kutluyoruz”
denildi.2355
● CHP’li TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 2020-2021 yılında 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, 38 medya çalışanın hapiste tutulduğunu, 128 davada 274 gazetecinin yargılandığını, 400 habere erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bülbül, “İletişim Başkanı sosyal medya hesabından
sürekli gazetecileri, yayın organlarını tehdit ediyor. Ülkede basına yönelik sansür ve baskı var demek artık
hafif kalır. İktidar halkın doğru ve tarafsız haber almasını engellemek için ellerindeki tüm gücü kullanırken
basın mensuplarını da işleri ve dolayısıyla hayatlarıyla tehdit ediyor. Haber takibi yapan gazeteciler polisin
şiddetine, ters kelepçesine maruz kalıyor” dedi.2356
● Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasında, “Basın Yayın Kuruluşları sansürden kurtulmadığı müddetçe, ülkemizde özgürlük ve özgür düşünce hayalden öteye geçemez” denildi. Açıklamada
https://www.evrensel.net/haber/438448/haber-alma-hakkina-savas-actilar
https://www.evrensel.net/haber/438448/haber-alma-hakkina-savas-actilar
2352 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sinir-tanimayan-gazeteciler-misir-da-tutuklanan-eski-aa-editoru-tevfik-ganim-in-serbest-birakilmasi-cagrisi-yapti/2311436
2353 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-basin-ozgurlugu-icin-mucadelesinde-75-yili-geride-birakti/
2354 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_gazetecilik_var_olus_mucadelesi_veriyor_46943#.YPqNHqtIbTA.twitter
2355 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3836&Page=1
2356 https://www.izgazete.net/asayis/yardim-istedigi-polisin-tabancasini-alip-kacmaya-calisti-h68737.html
2350
2351
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devamla, “Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi, umutlarını kamu kurum ve kuruluşlarının gazete
abonelikleri ve ilanlarına bağlayan Anadolu basınını vurdu. Gazeteler yok denecek ilanla yayınlanırken,
Kurban Bayramına KURBAN edilip, iflasın eşiğine getirildi. Her geçen gün yaygınlaşan sansür anlayışı bir
an önce son bulmalıdır” denildi.2357
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Basın emekçilerimizin #BasınBayramı’nı kutlarım!
Görüyorum, seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona ‘iletişimciler’ sizi hedef gösteriyor,
kurumlarınızı tehdit ediyor. 2358 Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!”
dedi.2359
● TGS2360 açıklamasında, “Toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlayacak halimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat,
yaşasın hürriyet!” açıklamasında2361 bulundu.2362
● Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Article 19, Articolo21, CPJ, Danish PEN, DİSK Basın-İş Sendikası,
IPI’ın aralarında bulunduğu 23 basın ve ifade özgürlüğü örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “sosyal medya düzenlemesi” ve “yabancı fonlu medya” ifadelerinin ardından yayınladıkları ortak bildiride, “Türkiye’de özgür medyayı daha da boğmak ve haber içeriğini kontrol altına almak adına atılan açık bir adımdır” değerlendirmesinde bulundular. Bildiride, “Türkiye’deki yasama mercilerini, yeni yapılacak herhangi bir düzenlemenin Türkiye’nin ulusal ve uluslararası
hukuk standartlarına uygun, ifade hürriyeti ve medyada çoğulculuğu gözetmesine özen göstermeye davet
ediyoruz” denildi.2363
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Günümüzde basın-yayın dünyamız üzerindeki baskı,
bugünkü iktidarın oluşturduğu propaganda aygıtının parçası olan İletişim Başkanlığı’nın, haberlerini beğenmediği medyaya ‘beşinci kol faaliyeti’ gibi yakışıksız ithamlarda bulunmasıyla da kendisini gösteriyor.
Mevcut iktidardan farklı fikirdeki gazetecilerin mesleklerini işten çıkarılma veya tutuklanma tehdidi altında
yapmak zorunda bırakılması çok sesli demokratik hayatımıza zarar veriyor. Öte yandan, iktidar ortakları
tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi ve gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların düzenlenmesi siyasal
şiddetin önemli bir yüzünü oluşturuyor” açıklaması yaptı.2364
26 Temmuz 2021
● İHD Ankara Şubesi, Onur Haftası yürüyüşüne yapılan polis müdahalesini raporlayarak, “Kamu
görevlileri hakkında soruşturma açılmalı” açıklaması yaptı.2365
● Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AKP’nin duyurduğu yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili “Yapılmak istenen, yeni ve ne olduğu belirsiz bir suç oluşturarak muhalif basını ve kişileri susturarak gelecek
seçimlere hazırlanmaktır” dedi.2366 Akdeniz, önceki düzenlemeler gibi şimdi de “Avrupa ve Almanya’da da
var” denildiği ancak Türkiye’nin daha “ileri” yasalarla sosyal medya ve internet üzerine fazla yaptırım uyguladığını vurguladı.2367 Akdeniz, “Almanya örneğinde Şansölye Merkel, mahkemelere başvurup haber sitelerini engelletmiyor, böyle bir yaptırım da yok zaten. Merkel ‘şahsıma hakaret edildi’ diye Alman savcılarına koşmuyor. Almanya’da Wikipedia’nın engellenmesi de söz konusu değil.2368 Kaldı ki Almanya’nın
NetzDG Yasası gerek Almanya içinde gerekse uluslararası alanda yürürlüğe girdiğinden beri eleştiri konusu
olmuştur” dedi.2369 Türkiye’nin son bir senedir 465 binden fazla web sitesi ve binlerce haber ve sosyal
medya içeriğini engellediğini söyleyen Akdeniz,2370 “Tüm bunlara rağmen, özellikle Sedat Peker’in yayınladığı YouTube videoları ve Twitter paylaşımları karşısından çaresiz ve etkisiz kalan hükümet, şimdi de

https://yeniadana.net/haber/cgcanadolu_basini_kurbanlik_oldu-63233.html
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1418911966949687303
https://tele1.com.tr/kilicdaroglundan-basin-bayrami-mesaji-437839/
2360 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1418847347799384068
2361 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgs-basinbayrami-kutlayacak-halimiz-yok-haber-1529462
2362 https://www.dw.com/tr/gazeteciler-sendikas%C4%B1-bas%C4%B1n-bayram%C4%B1-kutlayacak-halimiz-yok/a-58623295
2363 https://www.evrensel.net/haber/438610/basin-ve-ifade-ozgurlugu-kuruluslarindan-bagimsiz-medyanin-hedefe-konmasina-tepki
2364 https://t24.com.tr/haber/babacan-basinin-uzerindeki-baski-iletisim-baskanligi-nin-haberlerini-begenmedigi-medyaya-5-kol-faaliyeti-ithamlariyla-kendisinigosteriyor,967728
2365 https://www.evrensel.net/haber/438740/ihdden-onur-haftasi-yuruyusu-raporu-kamu-gorevlilerine-sorusturma-acilmali
2366 https://twitter.com/cyberrights/status/1419642011318210563
2367 https://twitter.com/cyberrights/status/1419641989096747009
2368 https://twitter.com/cyberrights/status/1419642003722223620
2369 https://twitter.com/cyberrights/status/1419642006184337412
2370 https://twitter.com/cyberrights/status/1419641983908388865
2357
2358
2359
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‘Sansür söz konusu değil’ ama dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele kapsamında tekrar düzenleme
yapacağız diyor”2371 dedi.2372
27 Temmuz 2021
● Expression Interrupted Platformu2373 tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü raporuna
göre, Mayıs ve Haziran aylarında 109 gazeteci yargılandı, dördü toplam dokuz yıl sekiz ay hapisle cezalandırıldı.2374
28 Temmuz 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Türkiye’de 2021’in başından beri en az 44 kadın gazetecinin polis şiddetine maruz kaldığını belirterek, imza kampanyası başlattı.2375 Açıklamada, “Son dönemde
gazetecilerin polis tarafından doğrudan hedef alınmasını, haber takibi yapan kadın gazetecilere karşı orantısız güç kullanılmasına ve kadın gazetecilerin uğradıkları fiziksel şiddeti büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Gazetecilere yönelik artan polis şiddeti kabul edilemez. Gazetecileri hedef alan ve sistematik hale gelen
polis şiddetine son verilmesini istiyoruz” denildi.2376
● Medyascope TV kurucusu ve sahibi Ruşen Çakır, bağımsız medya kuruluşu olarak fon almakla
suçlanmasına ilişkin “Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Sessiz kalmayı tercih
ediyoruz çünkü linççilerle hiçbir şey tartışmanın onları herhangi bir şeye ikna etmenin anlamı yok” dedi.
Konuyla ilgili açıklamasında Çakır, “Birbirinden farklı dönemlerde, farklı kesimler tarafından yapılan linçlerin bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Bu linçleri hak etmediğimiz ama bir yanıyla da hak ettiğimizin
farkındayız. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık ve şeffaf yapıyoruz. Türkiye’de her şeye rağmen her koşulda
bağımsız ve özgür gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz için farklı kesimlerin bizden rahatsız olmasına neden oluyoruz. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için de açıkçası özür falan dilemiyoruz”
dedi.2377
30 Temmuz 2021
● Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) de aralarında bulunduğu örgütler, Çağlayan’daki
İstanbul Adliyesi’nde gazetecilere yönelik polis şiddetine karşı suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, polisler hakkında “kasten yaralama”, “eziyet”, “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”, “mala zarar verme” ve “görevi
kötüye kullanma” suçlamalarından soruşturma başlatılması talep edildi. Olay esnasında farklı kameralar
tarafından çekilen görüntüler de savcılığa sunularak, etkin soruşturma talep edildi.2378 Suç duyurusuna ilişkin BirGün muhabiri Meral Danyıldız’ın okuduğu açıklamada, “Taksim’de meslektaşımız Bülent Kılıç’a
şiddet uygulayan polislerin hala görevlerinin başında olması, 20 Temmuz’da gazetecilerin üzerine yönelik
sistemli ve talimatlı bir saldırının olmasına neden oldu. 20 Temmuz günü Suruç katliamı anması yapan
vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu. İşimizin doğası gereği yapılan bu müdahaleyi görüntüleyen, orada yaşanan olayları halka ulaştırmak için çalışan biz gazetecilere yönelik bizzat amirler tarafından verilen emirle plastik mermiler yağdırıldı. ‘Basını alandan çıkartın’ talimatı alan polisin bizlere yönelik
saldırısını tüm Türkiye görüntülerden izledi” denildi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş da “Bu cezasızlığa son
verilene kadar adliye, valilik, İçişleri Bakanlığı önünde eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.
DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Taksim’de haber takibi yaptığı sırada polis tarafından yere yatırılarak darp edilen gazeteci Bülent Kılıç’a yönelik şiddet sonrasında gazetecilere dönük saldırının daha da
artığını söyledi.2379

2 Ağustos 2021
https://twitter.com/cyberrights/status/1419641986508861455
https://www.diken.com.tr/prof-akdeniz-yeni-sosyal-medya-duzenlemesinde-almanya-ornegi-hikaye-amac-muhalifleri-susturmak/
https://www.expressioninterrupted.com/report-turkey-s-journalists-cannot-breathe/
2374 https://www.evrensel.net/haber/438866/expression-interrupted-platformu-raporu-yargilama-engelleme-siddet-rtuk-ve-bik
2375 https://tr.euronews.com/2021/07/28/cfwij-turkiye-de-kad-n-gazetecilere-yonelik-polis-siddetinin-bitmesi-icin-imza-kampanyas-b
2376 https://ankahaber.net/haber/detay/gazetecilikte_kadin_koalisyonu_gazetecilere_polis_siddetine_karsi_imza_kampanyasi_baslatti_47364
2377 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusen-cakirdan-fon-tartism asina-iliskin-yeni-aciklama-1855426
2378 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsadan-gazetecilere-yonelik-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu/
2379 https://medyascope.tv/2021/07/30/gazeteciler-kendilerine-siddet-uygulayan-polisler-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-nefes-alamiyoruz-gazetecilik-bogulamaz/
2371
2372
2373
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● DİSK Basın-İş Sendikası, TGS, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP)2380, İstanbul’daki toplumsal eylemlerde gazetecilere yönelik polis şiddetine,
“Gazeteciler, halkın haber alma hakkının teminatı kişilerdir. Kimsenin emir eri veya ajanı değildir” tepkisini
gösterdi.2381
3 Ağustos 2021
● TGS, RTÜK’ün orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak cezalandırma yapılacağını televizyon
yöneticilerine ilettiği uyarı açıklamasına, “RTÜK, editoryal bağımsızlığa açıkça müdahale etti” tepkisini
gösterdi.2382 Açıklamada, “Görev tanımının dışına çıkarak RTÜK’ü bir sansür mekanizması gibi çalıştıran
RTÜK başkanı, TV kanallarını tehdit ederek suç işlemektedir. Habercilik engellenirse dezenformasyon artar
ve asıl o zaman provakasyon için uygun ortam oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye faydası yoktur” denildi.2383
4 Ağustos 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün televizyon yöneticilerine orman yangınlarına ilişkin ilettiği uyarı mektubunu “kabul edilemez bir sansür girişimi” olarak değerlendirdi. Bilgin, RTÜK
başkanının görev tanımının dışına çıkarak yayın kuruluşları yöneticilerine “kişiye özel” genelge yazarak
kurumu adeta bir sansür mekanizması gibi çalıştırdığını, konunun medyaya yansımasının ardından ise yapılan açıklamanın sansür talebini ikrar ettiğini söyledi. Bilgin, açıklamanın ikrar edilmesini “yakışıksız ve
teessüf verici” şeklinde değerlendirdi.2384
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) 2021 yılı Temmuz ayı gazetecilere yönelik hak ihlali
raporuna göre, ay içinde dört gazeteci gözaltına alındı, 15 gazeteci işkence ve kötü muameleye maruz kaldı,
dördüne ajanlık dayatıldı, ikisi hakkında soruşturma, biri hakkında ise dava açıldı. Rapora göre, 14 gazeteci
saldırıya uğradı, haber takibi sırasında gazeteciler 12 kez engellendi. Bir gazeteciye 11 ay 20 gün hapis
cezası verildi, 56 gazeteci hakkında açılan davalar sürüyor, RTÜK altı kanala 15 ceza verdi, 283 haber ve
yedi internet sitesine engel getirildi, bir gazetecinin işine son verildi. Raporda, 4 Ağustos itibariyle tutuklu
gazeteci sayısı ise 65 olarak açıklandı.2385
5 Ağustos 2021
● Basın Konseyi, RTÜK’ün orman yangınlarına ilişkin televizyon yöneticilerine gönderdiği uyarı
açıklamasına ve Fox TV, Halk TV ve Reuters haber ekiplerinin Muğla’daki Kemerköy Termik Santrali’ne
alınmamalarına, “ekiplerin engellenmesi sansürdür” tepkisini gösterdi. Açıklamada, özetle, “Haber peşinde
koşan gazetecilerin, diğer meslektaşlarının girdiği yene İçişleri Bakanlığı’nın emriyle jandarma tarafından
sokulmaması ifade ve basın özgürlüğünün ihlalidir” denildi.2386
6 Ağustos 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde
canlı yayın sırasında Halk TV ekibinin saldırıya uğramasını “Saldırganlar cezasız kalırsa hiçbir gazeteci
güvende olmayacaktır” sözleriyle kınadı. Mart ayında gazeteci yazar Levent Gültekin’e Halk TV yayını
öncesinde linç girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Bilgin, “25 kadar saldırgan sokak ortasında Gültekin’e
saldırmış, sadece ikisi tutuklanmış ve sonra serbest bırakılmıştır. Halk TV’nin Marmaris’teki canlı yayınına
saldıranlar bu cezasızlıktan ve gazetecilerin siyasi söylemle hedef gösterilmesinden güç almaktadır. Basın
özgürlüğüne karşı organize saldırılar ne Halk TV’yi ne de gazeteciliği susturabilir” dedi. Bilgin, bu tür saldırılarda artışa dikkat çekti ve yılın ilk altı ayında 55 gazetecinin şiddete uğradığını anımsatarak, “Bu çok
tehlikeli tırmanış bir an önce durdurulmalıdır. Çok daha ağır sonuçları olan saldırılarla karşılaşmamız an
meselesi haline gelmiştir” ifadesini kullandı. Yangın bölgelerinde görev yapan gazetecilerin şiddete, zor
kullanılmaya maruz kaldığını belirten Bilgin, siyasetteki kutuplaşmanın sahada çalışan gazetecilere yönelik

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/248077-meslek-orgutleri-gazeteciler-kimsenin-emir-eri-degildir
https://www.mlsaturkey.com/tr/basin-meslek-orgutleri-gazeteci-kimsenin-emir-eri-veya-ajani-degildir/
2382 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58054572
2383 https://tgs.org.tr/yangini-sondurmek-yerine-sansurlemenin-kimseye-faydasi-yoktur/
2384 https://www.a24.com.tr/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilginden-rtuke-elestiri-haberi-40221751h.html?h=6
2385 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-temmuz-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
2386 https://www.basinkonseyi.org.tr/fox-tv-halk-tv-ve-reuters-ekiplerinin-engellenmesi-sansurdur/
2380
2381
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fiziksel engellemelere neden olduğunu ifade etti. Bilgin, siyasetçiler başta olmak üzere hiç kimsenin gazetecileri engellemesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.2387
● TGC Yönetim Kurulu, orman yangınlarını veren Halk TV’ye yönelik saldırıyı “Üyelerimiz Gökmen Karadağ, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a yapılan saldırı halkın haber alma hakkının engellenmesidir.
Gazetecilik suç değildir” açıklamasıyla kınadı. Açıklamada, “Türkiye’de demokrasinin var olabilmesi için
gazetecilerin görevlerini özgürce yapmaları ve haberin serbest dolaşımının sağlanması gereklidir. Oysa eleştirel haber yaptıkları için siyasetçiler tarafından sürekli hedef gösterilen gazetecilere yönelik saldırılarla haberin halka ulaşması engellenmektedir. İktidar tarafından yönlendirilen gruplarla eleştirel medyaya bedel
ödetilme eylemlerinden vazgeçilmelidir. Saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilip cesaretlendirilmemelidir”
denildi.2388
● Basın Konseyi, Halk TV’nin “Gökmen Karadağ ile Açıkça” programında Muğla’nın Marmaris
ilçesindeki İçmeler semtindeki orman yangınlarının verildiği sırada canlı yayını engellemek için gazetecilere saldırılmasını, “Siyasi iktidarı, medyayı emir ve komuta altına alma stratejisinden vazgeçmeye, ifade
ve basın özgürlüğüne kesinlikle saygılı olmaya bir kez daha davet ediyoruz” açıklamasıyla kınadı.2389
● Medya Çoğulculuğu ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nin (CMPF) “Avrupa’da Basın Özgürlüğü
Raporu’na” göre, Türkiye’de ifade özgürlüğünün yüksek risk altında olduğu açıklandı.2390 Avrupa Birliği’ne
üye devletlerin yanı sıra aday ülkeler Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’yi
kapsayan çalışmada, kurum, “temel koruma”, “piyasa çoğulluğu”, “siyasi bağımsızlık” ve “sosyal kapsayıcılık” başlıklarıyla değerlendirmede bulundu. Yüzde 0 ile yüzde 100 arasında ölçeklendirilen sonuçlara
göre, 0-33 arası düşük risk, 34-66 arası orta risk, 67-100 arası da yüksek risk olarak belirlendi. Türkiye,
belirlenen dört alanın hepsinde yüksek risk kategorisinde yer aldı. Temel koruma bulgusu altında açıklanan
verilere göre Türkiye’de ifade özgürlüğü yüzde 95 yüksek risk altında çıktı. Raporda Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 154. sırada yer aldığı hatırlatıldı.2391
10 Ağustos 2021
● İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Hornet’in
App Store’dan kaldırılmasıyla ilgili “İşin ilginç yanı bunun ‘kişilik hakları ihlali gerekçesiyle’ Ankara İl
Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilmesi” dedi. Akdeniz, “Uygulamanın kendisinin bir suç işlemesi
mümkün değil. Üstelik Türkiye’de Hornet uygulamasına ya da şirketine yönelik açılmış bir soruşturma ya
da dava da yok. Dolayısıyla bir tane hakimin gerekçesiz bir şekilde verdiği kararla erişime engellediği bir
uygulamayı Apple’ın - hele de kararı uygulamama gibi bir seçeneği de varken - kaldırması büyük bir sorun
teşkil ediyor” dedi.2392
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 39. Medya İzleme Raporu’nda “Haberciliğin özgürce yapılabildiği, gerçeklerin halktan gizlenmediği, basının iktidarların değil halkın sözcüsü olduğu zaman bu yangın
da sönmeye başlayacak” denildi.2393 Rapor kapsamında ayrıca “Karşı karşıya olduğumuz tablo: basın mensuplarının evlerinin önünde, sokaklarda darp edilmesi ya da ‘yetkili ağız’lar tarafından tehdit edilmesi; basın-yayın kuruluşlarının büyük çoğunluğu ekonomik çıkar ilişkileri çerçevesinde iktidara bağımlılıklarından
kaynaklı halkın gözünden temel sorunların kaçırılması, halkın gündeminin konuşulduğu sosyal medyayı,
yetmemiş olacak ki daha da kısıtlama arayışları; kamu yayıncılığının adresi olan TRT’nin, Gülen Cemaati’nden sonra şimdi de AKP içindeki SETA’cılar ve Turkuvazcılar arasında pay edilmesi. İktidarın, gazetecilere yönelik saldırılara sessiz kalmasından, ‘ürettiği medya’daki yalanları adeta Yalan Rüzgarı gibi kesintisiz yayınlaması ve ‘ilelebet iktidar’ uğruna basın özgürlüğü karşıtlığı açısından sicili kabarık isimleri
yetkilendirmesi, Türkiye’de başta basın özgürlüğü olmak üzere anayasal haklarımızı yok etmeyi hedeflediğini göstermektedir” denildi.2394

2387https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_saldirganlar_cezasiz_kalirsa_hicbir_gazeteci_guvende_olmayacaktir%E2%80%9D_48621#.YQ0EZOuGLPE.twitter
2388 http://tgc.org.tr/18-slider/3006
2389 https://www.basinkonseyi.org.tr/halk-tv-yayinina-ve-gazetecilere-yonelik-saldiriyi-kiniyoruz/
2390 https://cmpf.eui.eu/mpm2021-results/
2391 https://bianet.org/bianet/medya/248354-cmpf-raporu-turkiye-de-ifade-ozgurlugu-risk-altinda
2392 https://www.dw.com/tr/gey-sosyal-a%C4%9F%C4%B1-hornet-uygulamas%C4%B1na-jandarma-talebiyle-eri%C5%9Fim-engeli/a-58823781
2393 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3882&Page=1
2394 https://www.evrensel.net/haber/439974/cgd-medya-izleme-raporunun-39uncusunu-acikladi
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11 Ağustos 2021
● TGS, TGC ve Basın Konseyi, RTÜK’ün orman yangıları nedeniyle altı kanala yaptırım uygulamasına tepki gösterdiler. TGS’nin açıklamasında, “Bir sansür kurumuna dönüştürülen RTÜK, yangınları
haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Halkın gerçekleri öğrenmesine engel olan, yangını söndürmek yerine
sansürlemeye çalışan zihniyet kaybedecek, gazetecilik kazanacak. Basın hürdür sansür edilemez” denildi.2395 TGC’nin açıklamasında, “RTÜK bu cezalarla halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme
hakkını engellemekte ve Anayasa’yı yok saymaktadır. Kararlarını demokratik toplum ölçütü olan çağdaş ve
özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla
eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. RTÜK’ü tarafsız bir kamu kurumu olması gerektiğini hatırlamaya,
halkın haber alma hakkını engellemekten, eleştirel yayın yapan TV kuruluşlarını para cezalarıyla zayıflatmaya çalışmaktan vazgeçmeye, Anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz” denildi. Basın Konseyi ise, “RTÜK’te büyük kısmı medya mensubu bile olmayan, habercilik yapmayan, basın dışından gelen iktidar kontenjanından seçilen altı üyenin bu tür cezalarla gerçek habercileri
hizaya getirme çabaları beyhude olacaktır. RTÜK’ü, muhalefet partileri kontenjanından gelen üyelerine saygılı olmaya, hem de basın özgürlüğüne bağlı kalarak halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya bir daha
davet ediyoruz” açıklaması yaptı.2396
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, Bianet editörü Evrim Kepenek’in “Çocuğunu istismar eden baba
tutuklandı” ve “Çocuğu istismar eden baba adli kontrolle serbest” haberleri nedeniyle ifadeye çağrılmasına
“Gazeteciler değil, suç işleyen failler yargılanmalı” tepkisini gösterdi.2397 CFWIJ açıklamasında, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak başarılı bir gazeteciliğe imza atan Evrim Kepenek’i kutluyoruz. Gazetecinin yanındayız. Türk yetkililerden şikayette bulunan şahsın serbest bırakılması yerine hakkında cezai yaptırım uygulanmasını talep ediyoruz. Gazeteciler değil, suç işleyen failler yargılanmalıdır. Gazetecilik suç
değildir” denildi.2398
16 Ağustos 2021
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Ağustos 2020 tarihli kararıyla engellenen eşcinsellere yönelik bir uygulama olan Hornet, “Hornet şu anda hem Apple’a hem de mahkeme kararına itiraz için hukuk
müşaviri ile görüşme sürecinde” açıklamasında bulundu. Hornet Kurucusu ve CEO’su Christof Wittig,
“Türkiye’de gördüğümüz şey – ifade özgürlüğünün kademeli olarak erozyona uğraması, hükümetin en yüksek makamlarından sürekli olarak kuirfobik (queerfobik) bir dil, sokaklardaki fiziksel vahşet – hayal kırıklığından başka bir şey değil” dedi.2399
18 Ağustos 2021
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, Posta Ankara
Temsilcisi Hakan Çelik’in Sarsılmaz Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ile gerçekleştirdiği
söyleşi için silahla poz vermesini, “Gazetecilik barış mesleğidir” sözleriyle eleştirdi. Bildirici, yazısında,
“Gazeteci, insan öldürme aygıtı olan silahlarla yan yana gelemez, silah kullanmaz. Gazeteciliği silahla bir
araya getirmekle kalmıyor hem de ‘eğitim atışı programına katıldığını’ yazarak, silah eğitimi alma ve kullanmayı doğal gösteriyor, yüceltiyor. Tüfekli fotoğraf, söyleşinin yanlışlarını, bir silah firmasını tanıtma
çabasının ve savunma sanayiyle içli dışlı ilişki kurmanın ötesine taşırıyor” dedi. Çelik’in haberinin gazetecilik çalışmasından çok bir şirket tanıtım metnine benzediğini belirten Bildirici, “Aliş, şirketini bu kadar
kusursuz, gelişkin, üstün teknoloji ile donanmış, neredeyse rakipsiz gösterirken Çelik, bu söylenenleri hiçbir
şekilde sorgulamıyor, eksiğine gediğine bile dikkat çekmiyor” dedi. Bildirici ayrıca Çelik’in gazeteciliğin
temel kurallarından biri olan “temas-mesafe kuralını” ihlal ettiğine dikkat çekerek savunma sanayi ve bu
alandaki şirketlerle fazlaca iç içe geçtiğini belirtti.2400
19 Ağustos 2021
● DİSK Basın- İş Sendikası, sendikanın genel sekreteri Özge Yurttaş’ın Artı TV’deki görevinden
uzaklaştırılması hakkında kanalın icra kurulu üyesi Ayşe Yıldırım’ın imzasıyla kendilerine bir metin
https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1425435988810207234
https://www.evrensel.net/haber/440074/rtukun-yangin-cezalarina-gazeteci-orgutlerinden-tepki-basin-hurdur-sansur-edilemez
2397 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-stands-in-solidarity-with-journalist-evrim-kepenek
2398 https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/247761-kadin-gazetecilerin-maruz-kaldigi-siddet-yuzde-158-artti
2399 https://hornetapp.com/stories/tr/hornet-turkiye-app-store/
2400 https://farukbildirici.com/silah-firmasi-tanitan-hakan-celik-tufekli-fotograf-da-cektirdi/
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gönderildiğini iletti. Metinde, “Lütfen DİSK'e sahip çıkın. DİSK'in adını kullanarak sendika ile ilgisi olmayan tavır ve davranışlarda bulunan üyelerinizi, yöneticilerinizi DİSK'ten uzaklaştırın” dediği belirtildi.
DİSK’in açıklamasında, “İşlerine gelen şiddet failini koruyup işlerine gelmeyenleri sendikasızlaştırma ve
işçi düşmanı politikalarını pekiştirmek için kullanan Artı TV yönetimini ve Ayşe Yıldırım’ı kamuoyu ve
Artı Vakfı nezdinde ifşa ediyoruz. Her ne kadar Artı Gerçek ile yollarını ayırdıklarını söyleseler de yazının
yer aldığı antetli kağıttan da anlıyoruz ki, Artı Gerçek’te yaşananlar da halen onların sorumluluğundadır”
denildi.2401
23 Ağustos 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde yerel yayın yapan Gazete Barış’a yaptığı
açıklamada, yerel basın sorunlarına ilişkin “Yerel medyanın kendine özgü ayrı bir önemi var. Yerelin sorunlarını ilk ele alan, dillendiren, çözümleri üreten, bir anlamda yerel aktörleri kamuoyunda sergileyendir.
Bu bağlamda yerel medyaya, kamu ilanlarının verilmesi, hakça dağıtılması lazım. Televizyonlarda bazen
ücretsiz kamu spotları yayınlanıyor bunların paralı olması lazım. Kamu spotu olacaksa kamu bunun karşılığını vermeli” dedi.2402
3 Eylül 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) 2021 yılı Ağustos ayı basın özgürlüğü raporuna göre;
27 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz bırakıldı. Dünya genelinde beş kadın gazeteci haber
takibi esnasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. En çok vaka kaydedilen üç ülke Türkiye, Afganistan ve Azerbaycan oldu. Türkiye’de Ağustos ayında iki kadın gazeteci yargı yoluyla taciz edildi. Altı
yaşındaki çocuğunu istismar eden Refik Y.’yi haberleştiren Bianet editörü Evrim Kepenek hakkında şikayetçi olundu. JinNews muhabiri Hikmet Tunç ise Muradiye Belediyesi’ne atanan kayyum Harun Yücel’e
“hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava sonucu sekiz ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 12 Ağustos’ta Ankara’nın Altındağ ilçesinde birçok sığınmacı ve Suriyeli göçmenlerin yaşadığı Önder Mahallesi’nde çıkan kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından meydana gelen ırkçı saldırıları
takip eden Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran ve Artı Gerçek muhabiri Seda Taşkın ise polisler tarafından alandan bir araçla uzaklaştırılarak haber yapması engellendi. BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın ise
Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından haber yapma hakkı ihlal edildi.2403
4 Eylül 2021
● Gazeteci Hayri Demir, Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi
(M4D) Projesi kapsamında hazırladığı “Haberin Bedeli” Ağustos ayı raporunda, bir ayda yaptıkları haberler
nedeniyle en az sekiz gazeteci hakkında yeni soruşturma, dört gazeteci hakkında iki yıl üç aydan 11 yıl
dokuz aya kadar hapis ve 100 bin lira tazminat talebiyle yeni davalar açıldığını kaydetti. Ayrıca üç ayrı
kentte beş gazeteci gözaltına alındı. Adli tatil döneminde olunmasına rağmen iki ayrı kentte yargılanan iki
gazeteciye toplamda 10 yıl beş ay 22 gün hapis cezası verildi. Cezaevinde en az 61 gazetecinin tutuklu
bulunduğuna yer verilen raporda, haklarında verilmiş cezaların infazını tamamlayan iki gazetecinin tahliye
edildiği kaydedildi. Bir aylık dönemde 15 gazetecinin mesleğini yaparken engellendiği ya da saldırıya uğradığı aktarıldı.2404
7 Eylül 2021
● Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Medya İzleme Raporu’na göre; Ağustos ayında altı gazeteci gözaltına alındı, sekiz gazeteci darp edildi, bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı, bir gazeteci hedef gösterildi.
Rapora göre dört haber sitesi tamamen erişime engellendi, 147’sine doğrudan olmak üzere toplam 208 habere erişim engeli konuldu. İkisi orman yangınlarıyla ilgili olmak üzere dört olay kapsamında güvenlik
güçleri tarafından akreditasyon ve emniyetin toplumsal olaylarda görüntü ve ses kaydı alma yasağına ilişkin
hukuksuz genelgesi dayanak gösterilerek onlarca gazetecinin haber takibi engellendi. Dört gazeteci hakkında iddianame düzenlendi ve dava açıldı. Açılan davalar kapsamında bir gazeteci hakkında üç yıla kadar
hapis istenirken, iki gazeteci hakkında yaptıkları haber nedeniyle 100 bin lira tazminat talep edildi. Üç yeni
https://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1228-art-vakf-ve-kamuoyunun-dikkatine
https://www.kocaelibarisgazetesi.com/haber/7647016/kilicdaroglu-yerel-medya-icin-calisma-yapiyoruz
2403 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonundan-2021-yili-agustos-ayi-raporu-27-kadin-gazeteci-siddete-tehdide-veya-tacize-maruz1865924
2404 https://www.evrensel.net/haber/441897/agustos-ayinda-en-az-4-gazeteciye-dava-acildi-8-gazeteci-hakkinda-sorusturma-baslatildi
2401
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soruşturma kapsamında üç gazeteci ifade verdi, iki gazeteci yürüyen yargılamalar kapsamında toplamda 10
yıl beş ay hapse çarptırıldı. Bir gazeteci tehdit edildi, bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı ve bir gazeteci
(QHA Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş) öldürüldü.2405
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İstanbul’daki 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde
Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer’in çekim yapmasının engellenmesine “Güvenlik güçlerinin gazetecilere
uyguladığı baskı ve şiddeti kınıyoruz” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “2021’in başından beri kadın gazetecilerin maruz kaldığı 21 ayrı polis şiddetini kaydettik. Polis şiddetine son verilmesi için 28 Temmuz’da
başlattığımız imza kampanyamıza milletvekilleri, gazeteciler ve kanaat önderleri dahil 150’ye yakın imza
topladık. Özellikle 1 Mayıs öncesi getirilen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesiyle beraber kadın
gazeteciler daha fazla polis baskısı ve şiddetine maruz kaldı. Bu vakalara son örnek ise 5 Eylül Pazar günü
İstanbul’da yaşandı. Son olarak Taksim’de en az beş kadın gazetecinin engellendiği eylemde, Nazlıer, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı’nın protestocu bir kadına hakaret ettiği anları görüntülediği için polis
şiddetine maruz kaldı” denildi. Açıklamada Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’ye de müdahale edildiği belirtilerek, “Nazlıer’e yapılan müdahaleyi çeken gazeteci, polis tarafından ittirilerek alandan uzaklaştırılmaya
çalışıldı” ifadeleri kullanıldı.2406
9 Eylül 2021
● TGS, Agence France Presse (AFP) Türkiye bürosunda toplu pazarlık sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. TGS’den yapılan açıklamada grev kararı alındığı belirtilerek, “İşverenin hem toplu
pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle
AFP Türkiye bürosunda grev kararımızı asacağız” denildi.2407
● Medya Araştırmaları Derneği’nin, “Sosyal Medya Yasası'nın Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri
İzleme Araştırması”na göre, Ekim 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında en çok içerik kaldırma emrinin iletildiği yayın organının 80 içerikle Cumhuriyet olduğu belirtildi. En çok içerik kaldırma talimatının iletildiği
ikinci yayın organının ise 68 ile BirGün, 52 ile OdaTV’nin üçüncü olduğu kaydedildi. T24’ün 47 içeriğinin
kaldırılması istenirken Sözcü’nün 39, dokuz8Haber’in 36, Gerçek Gündem’in 36, Evrensel’in 26, İleri Haber’in 23 içeriğinin kaldırılması istendi.2408
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Akademi, Üniversitelerarası Kurul tarafından Dr. Mehmet
Baki Deniz’in yurt dışından aldığı doktorasının denklik başvurusunu tezin içeriğini gerekçe göstererek reddetmesine tepki gösterdi.2409 TİHV’den yapılan açıklamada, “ÜAK yöneticilerinin bu sınırın ötesine geçerek, yurtdışında alınan doktora diplomalarının Türkiye’deki geçerliliğini ‘konu ve içerik’ denetimine tabi
tutmaları açıkça sansürdür, akademik özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne her bakımdan aykırıdır” denildi.2410
10 Eylül 2021
● Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi Agence France Press (AFP) çalışanları, üç ay süren toplu
sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle ajansın İstanbul Teşvikiye’de bulunan ofisinin
kapısına grev kararını astı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Çalışanların talepleri iş verenlerin teklif
ettiği rakamlar arasında ciddi uçurumlar var. İş verenin AFP çalışanlarına teklif ettiği oran sadece yüzde 11.
Bu koşullarda bu sözleşmenin bitme ihtimali yoktu. İş verenden olumlu bir adım atmasını bekleyeceğiz.
Eğer olumlu bir adım olmazsa Ekim başında grev uygulamasına başlayacağız” dedi.2411
11 Eylül 2021
● Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın,
Gazete Duvar’ın sahte erişim engeli kararları şikayetine istinaden, “Aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik” olamayacağını gerekçe göstererek takipsizlik kararı verdiğini açıkladı.2412 Akdeniz, “Ortada çok ciddi
bir sahtekarlık söz konusu ve sahte kararlar haber sitelerine gönderilerek bazı haberlerin kaldırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu ve benzeri sahte kararlar kimlere gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda

https://www.evrensel.net/haber/442081/basina-yonelik-sansur-baski-ve-siddet-agustos-ayinda-da-surdu
https://www.evrensel.net/haber/442117/cfwijden-1-eylul-mitinginde-cekim-yapmasi-engellenen-muhabirimiz-eylem-nazliere-destek
2407 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgs-afpde-grev-karari-aldi-haber-1534363
2408 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/en-cok-yayin-yasagi-gelen-haberler-yolsuzluk-ve-usulsuzluk-ile-gorevi-kotuye-kullanma-1867562
2409 https://www.gazeteduvar.com.tr/tihv-akademi-universitelerarasi-kurul-akademik-sansur-organi-olmamalidir-haber-1534378
2410 https://t24.com.tr/haber/tihv-akademi-universitelerarasi-kurul-sansur-organi-olmamalidir,977862
2411 https://bianet.org/bianet/medya/250069-afp-turkiye-burosuna-grev-karari-asildi
2412 https://twitter.com/cyberrights/status/1436382535769108490?
2405
2406
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2413

bilmiyoruz” mesajını paylaştı.
Akdeniz, “Her iki sahte karar da Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden
gelmiş gibi gözüküyor ve her iki kararda da hakim ismi ‘Esma Canıbeyaz Şengül’ olarak gözüküyor. Bakırköy adliyesinde ise bu isimde bir hakim yok. Karar sayıları da dikkat ederseniz aynı.2414 Sayın Şengül
halen Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli bir hakim. Bu sahte kararlarda ismi geçen katip de
Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli.2415 Diken’e gönderilen sahte kararın sahte tebligat zarfı da
var. Bu sahte zarfın üstündeki PTT takip numarası sorgulandığı zaman gönderenin Gaziosmanpaşa 3. Sulh
Ceza Hakimliği olduğu anlaşılıyor. Fakat SAHTE zarf üstünde Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği yazıyor”2416 bilgilerini verdi. Gazete Duvar’ın 04 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan “Dayıdan yeğene dava:
Süper asker ilacı ile dolandırıldık” haberi ile ilgili sahte karar aynı gün içinde dört buçuk saat sonra gönderilmişti. Diken’in ise 09 Ağustos 2019 tarihli “Keskin Holding’in 30 villası icra yoluyla satılacak” haberi
ile ilgili sahte karar ise 03 Eylül 2021 tarihinde gönderilmişti.2417
13 Eylül 2021
● Aralarında Sivil Hak Savunucuları, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Türkiye İnsan Hakları
Vakfı’nın bulunduğu 10 insan hakları örgütü, AİHM kararının derhal uygulanarak Osman Kavala’nın tahliye edilmesini talep etti. Ortak açıklamada, “Kavala’nın siyasi saikle cezaevinde tutulduğunu tasdikleyen
karar bugüne dek uygulanmadığı gibi, o tarihten bu yana hakkında yeni bir iddianame hazırlanarak 15 Temmuz darbe girişimini düzenlediği iddia edildi ve casuslukla suçlandı. Bu davada da herhangi bir somut delile
ulaşılamazken, 2021 yılının Ocak ayında Gezi davasında verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesince
bozulduğunu öğrendik. Bu süreçte 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi davaları birleşti, Kavala ve diğer
sanıkların yargılaması tek dosya üzerinden devam etti. Hukuki usulsüzlükler de içeren bu birleşme kararı
sonrasında çok sanıklı ve birbiriyle somut bağ taşımayan olayların konu edildiği torba bir davaya dönüşen
Gezi dosyası, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin uzatılması için hukuk dışı şekillerde araçsallaştırılmaya
devam ediliyor” denildi. İddialar aksine Aralık 2019’dan bu yana geçen süreçte Kavala hakkında yeni bir
delil ortaya konamadığının vurgulandığı açıklamada, “Biz, imzacı insan hakları örgütleri olarak, AİHM
kararının derhal uygulanarak Osman Kavala’nın tahliye edilmesini talep ediyor; aksi takdirde komiteyi ilgili
AİHM kararının uygulanması için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz” denildi.2418
● Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “sansüre asla onay vermeyiz” sözlerine, “Sayın Adalet Bakanı, ‘sansüre asla onay vermeyiz’ demiş. Yasakçı zihniyetten dolayı
Halk TV’ye verilen cezaları, RTÜK’ün kablo tv hakkımızı her seferinde reddedişini nasıl açıklayacaksınız?
Daha geniş kitlelere ulaşmayı önlemek bir nevi sansür değil de nedir”2419 karşılığını verdi.2420
14 Eylül 2021
● İHD Van Şube Başkanı Mehmet Karataş, Van’da iki köylünün helikopterden atılması iddiasına
yönelik soruşturmanın tamamlanmamasına tepki göstererek, faillerin açığa çıkartılarak yargılanmasını talep
etti. Olayda yaşam hakkının ihlal edildiğini ifade eden Karataş, iki insana yönelik işkencenin insanlığa karşı
suç niteliğinde olduğunu söyledi. Karataş, “Gözaltına alınan iki yurttaş dövülerek yaşamlarına kastedilmiştir. Bu olay sonucunda Servet Turgut yaşamını yitirdi ve bu olayda yaralanan Osman Şiban ise eski sağlığına
kavuşmuş değil. Burada yaşama yönelik hak ihlali, işkence ve kötü muamele var. Gazeteciler halkın haber
alma hakkını savundukları için ve yaşanan bir olayı belgelerle ortaya çıkarttıkları için hürriyetlerinde yoksun bırakılarak yargılandılar ve halen yargılanıyorlar. Halkın haber alma hakkı hem de ise gazetecilerin
mesleğini yapmaları engellendi. Bu durumların bir daha yaşanmaması için haber yapan gazetecileri değil
yaşanan olayda failler yargılanmasının sağlanması gerekiyor” dedi.2421
15 Eylül 2021

https://twitter.com/cyberrights/status/1436382538658979843
https://twitter.com/cyberrights/status/1436382516970246147
2415 https://twitter.com/cyberrights/status/1436382522456354818
2416 https://twitter.com/cyberrights/status/1436382528563200003
2417 https://www.gazeteduvar.com.tr/bassavcilik-gazete-duvara-gonderilen-sahte-erisim-engeli-kararina-takipsizlik-verdi-haber-1534583
2418 https://www.gazeteduvar.com.tr/insan-haklari-orgutlerinden-osman-kavala-cagrisi-haber-1534832
2419 https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1437079171965018118
2420 https://www.gercekgundem.com/medya/298956/halk-tvnin-sahibinden-adalet-bakanina-bunu-nasil-aciklayacaksiniz
2421 https://www.evrensel.net/haber/442639/ihd-helikopter-iskencesi-sorusturmasi-tamamlanmali
2413
2414
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● Agence France Press (AFP) bünyesinde Fransa’da örgütlü sendikalar, AFP’nin tutumu yüzünden
Türkiye’de toplu sözleşme imzalanamamasına tepki gösterdi. Ortak açıklamada, Türkiye’deki gazetecilere
destek verilerek, “Özellikle otoriter bir gücün sürekli baskısı altında, zor koşullarda çalışan Türkiyeli meslektaşlarımıza desteğimiz tam. Yönetimden meslektaşlarımızın yerel yasalardaki taleplerini kabul etmesini
rica ediyoruz” denildi.2422
16 Eylül 2021
● ETHA muhabiri Meşale Tolu, yargılandığı davada savcılıkça beraat talep edilmesine ilişkin “Sürekli delil üreterek beni yargılamaya çalıştılar. Şimdi savcının benimle ilgili beraat talebine rağmen Türk
yargısına güvenmiyorum. Benim beraat edecek olmam bir şeyi değiştirmeyecek, ceza da alabilirdim, önemli
değil. Ben bundan sonra da haksızlığa uğrayanların sesi olmaya devam edeceğim” dedi. Duruşmayı izleyen
Almanya Yeşiller Partisi medya politikaları sözcüsü Margit Stumpp ise, “Elbette Meşale Tolu hakkında
beraat talebinde bulunulmasından çok memnunum, ancak bu süreç hukuksuzdu ve siyasi muhaliflere karşı
bir tacizdi” açıklaması yaptı.2423
17 Eylül 2021
● Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun Kalp Çarpıntısı isimli iki ciltlik kitabı re’sen aldığı kararlarla muzır ilan etmesine “Yayımlama
özgürlüğü muzır neşriyat kararlarıyla ağır darbe almaktadır” tepkisini gösterdi. Kocatürk, “Yayıncılık sektörü Basın Yasası’na tabi. Biz yayınladığımız kitapları üç kopya halinde basın savcılıklarına teslim ediyoruz. Bu basın savcılıkları, altı ay içinde kitapla ilgili dava konusu olan bir şey varsa dava edebiliyor. Ama
etmiyorsa başka bir kurum bunlarla ilgili yasaklama kararı alamaz. Muzır Kurulu’nun aldığı bu kararlarla
ilgili bazı yayıncı arkadaşlarımızın açtığı davalar var, yürütmeyi durdurma kararları var. Yani Muzır Kurulu
aslında kendine göre bir ahlak anlayışını zorlamaya çalışıyor belki ama bu var olan yasalarla çelişiyor”
dedi.2424 Türkiye Yayıncılar Birliği’nin açıklamasında, “9 Temmuz 2018 tarihli KHK’yle Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma Kurulu’nun yapısı değiştirilerek Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na bağlandığından bugüne kadar yedisi yetişkinlere, 14’ü çocuklara yönelik olmak üzere toplam 21 kitap muzır
neşriyat ilan edildi” bilgisi verildi.2425
20 Eylül 2021
● Danıştay 10. Daire, ÇGD ve DİSK Basın-İş Sendikası’nın, 14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği’nin bir maddesinin tümü, beş maddesinin de bazı bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
istemiyle açtıkları davada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi. ÇGD Genel Başkanı
Can Güleryüzlü, basın kartlarıyla ilgili yılan ve yalan hikayesine dönen bir süreç yaşandığını belirterek, “Bu
işin bu kadar uzamasının tek nedeni, basın özgürlüğünü adeta hasım gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dur. Basın kartlarını gazetecileri tehdit aracı haline dönüştürmek için yönetmeliği, ‘yenileme’ adı altında hukuka aykırı şekilde keyfi hükümlerle dolduran, Danıştay’da açtığımız davada haksız
olduğu ortaya çıkan Altun, geçen Mayıs ayında hukuku adeta arkadan dolanarak diğer bir ifadeyle hile
yaparak yönetmelikte yürütmesi durdurulan maddeleri tekrardan değiştirme yoluna gitmişti” dedi.2426
21 Eylül 2021
● ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House’un “2021 İnternette Özgürlük” raporuna
göre, toplamda 34 puan alan Türkiye internette “özgür olmayan ülkeler” arasında yer aldı. Raporda, puanlama Türkiye’de internet kullanımı “Erişim engeli”, “İçerik sınırlaması” ve “Kullanıcı hakları ihlalleri” başlıkları altında incelenerek 100 puan üzerinden değerlendirildi. Değerlendirmede Türkiye, “Erişim engeli”
başlığında 15 puan, “İçerik sınırlaması” başlığında 10 puan ve “Kullanıcı hakları ihlallerinde” dokuz puan
aldı ve toplam 34 puanla “özgür değil” sınıflandırmasında yer aldı. Raporda, “AKP hükümeti, 2016’daki
darbe girişiminden sonra muhaliflere geniş kapsamlı bir baskı uyguladı. 2017’de kabul edilen anayasa değişiklikleri, gücü Cumhurbaşkanı’nın elinde topladı” değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’nin “İçerikleri sınırlama” puanı altı üzerinden bir. Yeni engellenen internet siteleri arasında Türkiye’nin askeri operasyonları,
https://bianet.org/bianet/print/250316-afp-turkiye-deki-yerel-meslektaslarimizi-destekliyoruz
https://www.dw.com/tr/tolu-demirta%C5%9F-kavala-i%C3%A7erdeyken-t%C3%BCrk-yarg%C4%B1s%C4%B1na-g%C3%BCvenmiyorum/a-59204381
2424 https://ankahaber.net/haber/detay/yayincilar_birligi_baskanindan_muzir_nesriyat_elestirisi_kurul_kendine_gore_bir_ahlak_anlayisini_zorlamaya_calisiyor_belki_ama_var_olan_yasalarla_celisiyor_54613#.YUcBg6U7whc.twitter
2425 https://turkyaybir.org.tr/muzir-nesriyat-kararlarini-kaygiyla-takip-ediyoruz/
2426 https://www.dw.com/tr/dan%C4%B1%C5%9Ftay-ileti%C5%9Fim-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan-savunma-istedi/a-59239279
2422
2423
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Kürtçe haberler ve hükümet eleştirileri hakkında içerik yayınlayanlar yer alıyor. Yeni engellenen bazı dijital
haber kaynakları, “terör propagandası yapmakla” suçlanıyor. İnternet siteleri, cinsellikle ilgili anahtar kelimeler içeren bir alan adı aldıklarında engellenebiliyor. Ateizmi teşvik eden sayfalar da “İslam'a hakaret
olarak” kabul edilip engellenebiliyor. Türkiye, “Online gazeteciler, yorumcular ve diğer kullanıcılar otosansür uyguluyor mu” başlığında bir puan, “Anayasa veya diğer yasalar hakları koruyamıyor mu? İfade
özgürlüğü, bilgiye erişim ve basın özgürlüğü, bağımsız olmayan bir yargı tarafından mı uygulanıyor?” başlığında bir puan, “Hizmet sağlayıcılar ve diğer teknoloji şirketleri tarafından kullanıcı verilerinin izlenmesi
ve toplanması, kullanıcıların gizlilik haklarını ihlal ediyor mu” alanında da sıfır puan aldı.2427
24 Eylül 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Türkiye’de kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerine
dair yayımladığı yazılı açıklamada, kadın gazetecilerin yılın başından bu yana açılmış en az 55 ayrı dava
dosyasının takip edildiği ve bu davalarla 85 kadın gazetecinin farklı iddialarla hakim karşısına çıktığına
dikkat çekildi. Eylül ayının başından itibaren altı kadın gazetecinin davalarının takip edildiği ve bu davalardan birinin de Çiğdem Toker’e yönelik 80 bin lira tazminat davası olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak gazetecilere yazdıkları haberler nedeniyle ciddi meblağlar talep edilerek
açılan tazminat davalarının sindirme amacı taşıdığına inanıyoruz. Gazeteciler kamuoyunu bilgilendirmekle
yükümlüdür. Çiğdem Toker gazetecidir. Hakkında yöneltilen tüm suçlamaların reddini ve gazeteciye yönelik beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi.2428
27 Eylül 2021
● TGS, Hürriyet’ten 2019 yılında sendika üyesi oldukları için işten çıkartılan 45 gazetecinin İstanbul 40. İş Mahkemesi’nde açtığı alacak davası çerçevesinde işten çıkarılanların yerine aralarında üst düzey
yöneticilerin de bulunduğu mevcut çalışanların işe alınmış gibi gösterildiği belirtildi. Açıklamada, “Likitgaz’da Makine Mühendisi ve Bölge Müdürü olarak 19 bin lira maaş alan kişi, Hürriyet matbaasında asgari
ücretle çalışan kamyon şoförü Demirören’de Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı
olarak 22 bin lira ücret alan kişi hem Bağcılar hem de İzmir matbaalarında asgari ücretle çalışan uzman
olarak gösterildi” denildi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “TGS’ye üye oldukları için iki yıl önce işten atılan
Hürriyet çalışanlarının adalet arayışları devam ediyor. Anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkı, işten
atılma gerekçesi yapılıyor ama Anayasa’yı korumakla yükümlü olan kurumlar sadece seyrediyor. Patronların yasaları çiğnemesine seyirci kalanlar bu adaletsizliğin ortağıdır. Daha iyi koşullarda çalışma, daha iyi
ücret ve iş güvencesi talepleriyle sendikamıza üye olan Hürriyet çalışanları ‘işletmesel neden’ gerekçe gösterilerek işten atıldı” diye konuştu.2429
● TGC, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar Derneği ve ÇGD
İstanbul Temsilciliği’nin “haberin serbest dolaşımını engelleyecek yeni düzenlemelerin yaratacağı sorunlar”
başlıklı toplantıda, iktidarın sosyal medya tasarısıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapmadığı için eleştirilerde bulundu. TGC Başkanı Turgay Olcayto, “İktidar kendisini eleştiren herkesi düşman sayıyor. Kendisinin düşüncelerine uymayan herkesi ayrı bir potaya koyuyor. ‘Bu ortamda yalan haberleri önleyeceğiz’
diyor. En çok haberleri gizleyen iktidar, peki bu nasıl olacak? Bu yasa tasarısını Meclis’ten geçirmeyeceklerine inanıyorum. Eğer yasa tasarısını Meclis’ten geçireceklerse bizim için mesele değil, mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, “Bugün çeşitli baskılarla ifade
özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılmakta. Bu bakımdan internet erişimini bir insan hakkıdır. Bunun bir cezaya
dönüşmemesi gerekiyor. Yabancı düşmanlığı, yalan haberlere hepimiz karşıyız. Düşünce ve ifade özgürlüğü
vazgeçilmezdir” dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye’yi sansüre ve oto sansüre götürecek her türlü yasaya karşı çıkacaklarını ifade etti. PEN Yazarlar Derneği Başkanı Halil İbrahim
Özcan, “Yazarların kendisini ifade ederken oto sansür uyguladığı bir ülkede yaşıyoruz. İnternet platformları
bireylerin kendisini ifade etmesini sağlayan en etkin araçlardır. Kişinin düşüncesini ifade etme hakkı vardır.
Devlet gibi düşünmeme özgürlüğü vardır. Ülkenizde Twitter ve YouTube’a ağır müdahaleler olmuştur. Son
yıllarda hukukun genleriyle oynandığı yerde böyle bir yasanın gizli kapaklı yürütülmesini haksız olarak
https://www.dw.com/tr/freedom-house-t%C3%BCrkiye-internette-%C3%B6zg%C3%BCr-de%C4%9Fil/a-59248318
https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/cfwij-gazetecilere-acilan-tazminat-davalari-sindirme-amacli
2429 https://t24.com.tr/haber/hurriyet-gazetesi-nde-isten-cikarilan-45-gazeteci-haklarini-2-yildir-alamiyor-muhendisi-kamyon-soforu-tup-dagiticisini-matbaadauzman-gosterdiler,981579
2427
2428
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görüyoruz” dedi. ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç, “İktidar üçüncü kez bir düzenlemeye gidiyor. Hiçbir
bilgimiz yok. Meslek örgütlerinin bilgisinin olmayacağı bir yasanın ne olacağını biliyoruz. 66 milyon insan
Türkiye’de internet kullanıyor. İnternetin kullanılması iktidarın işine gelen bir şey değil” dedi.2430
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği, haklarındaki beraat kararları istinaftan
dönen Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenleri Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu
ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin’in yeniden yargılandıkları dava için dayanışma çağrısında bulundu. Açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz günlerde Özgür Gündem’in KHK ile kapatılmasına dair verdiği
‘ihlal’ kararı ile yeni bir boyut kazanan söz konusu davanın bundan sonraki aşamalarında yine yan yana
durarak dayanışmayı büyütmek, ifade ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak için 30 Eylül’deki duruşmayı
önemsiyoruz” denildi. Fincancı, Önderoğlu ve Nesin’in “terör örgütü propagandası yapmak”, “suç işlemeye
alenen tahrik etme”, “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarıyla yargılandıkları bu dava 30 Eylül İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 2431
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Artı TV sunucusu gazeteci Erk Acarer’in, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in açıklamalarını, Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin engellemesi nedeniyle
Twitter’da paylaşmasını, “gazetecilik faaliyeti değil, bir aracılık olarak” tanımladı. Bildirici, “Bir gazetecinin, organize suç örgütü yöneticiliğinden hükümlü bir kişinin ‘Siyasiler ve bürokratların karıştığı uyuşturucu ve suç trafiği’ne ilişkin paylaşımda bulunmasına yardımcı olması gazetecilik faaliyeti midir? Oysa
gazetecilik ilkeleri kişiye ve yere göre değişmez. Elbette Acarer bir gazeteci olarak bir uyuşturucu satıcısı
ya da IŞİD’li ile görüşebilir. Ama Peker ile görüşmeleri ve onun paylaşımlarını kendisinin duyurması gazetecilik sınırları içinde kaldı mı? Peker, Erkam Yıldırım’ın kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine ‘yüksek miktarda yakalanan kokainin sahibinin nasıl serbest bırakıldığı, bu kokain satıcılarının hangi
bakanlarla resimlerinin olduğu bilgilerini’ iki gün sonra yayınlayacağını duyurdu. Açıklamasında, ‘Erk Acarer isimli gazeteci Twitter’dan 38 tweet paylaşılacak. Hepsini sırayla retweetleyeceğim’ demişti. Acarer ise,
“Peker cephesi, ‘Uyuşturucu, yargı, bakanlık ve derin’ ilişkiler çerçevesindeki bilgileri tarafımıza paylaştı.
Twitter’dan bir ilki gerçekleştirerek röportaj-bilgi serisini yayınlıyoruz” dedi. Bildirici, “Peker’in kendi paylaşımlarını kamuoyuna aktarmak için Acarer’i seçmesini sağladığı anlaşılıyor. Acarer, Peker’in iddialarını
haber yapmamıştı, soru-yanıt söyleşi olarak da yayımlamamıştı. Sadece Peker’in paylaşımlarını aktarmakla
yetinmiş, onun paylaşımlarını kamuoyuna duyurmasına aracılık etmişti. Bunları Peker’in basın danışmanı
Emre Olur ya da başka herhangi bir kişi de yapabilirdi. Her ne kadar bugüne değin ortaya attığı iddiaların
büyük bölümünü doğrulayan ipuçları ortaya çıkmış olsa da bir gazeteci, Peker’in öne sürdüklerinin tamamının doğru olduğunu varsayamaz. Tümüne doğru muamelesi yapıp, onu olduğu gibi kamuoyuna duyurursa
o tarafa ‘angaje olduğu’ algısı yaratır” dedi.2432
30 Eylül 2021
● Cumhuriyet, Basın İlan Kurumu’nun (BİK), 74 günlük resmi ilan kesme cezasının 35 günlük ilk
bölümünü Ekim ayı içinde uygulamaya koyacağını belirterek tepki gösterdi. Açıklamada, “Yükselen döviz
ve enflasyon nedeniyle kağıt ve baskı giderleri çok arttı. Kamu kuruluşlarından ilan desteği almayan Cumhuriyet’in önemli geliri resmi ilanlardır. Şimdi, BİK’in bu kararıyla eleştirel basının, özellikle Cumhuriyet’in ekonomik koşulları ve dengeleri daha da zorlaşıyor. Resmi ilanların adaletli dağıtımını sağlamak için
kurulmuş olan BİK, muhalefet yapan gazetelere karşı ekonomik baskı aracı olarak kullanılan bir kurum
haline geldi. Aslında, BİK şu anda hukuksal olarak “yetkisiz” durumdadır. Şu anki BİK yönetiminin görev
süresi Şubat 2021’de sona ermiştir. Bugüne kadar yedi ay geçtiği halde seçim yapılmıyor ve BİK görevine
devam ediyor” denildi.2433
1 Ekim 2021
● Coalition for Women in Journalism (CFWIJ) tarafından hazırlanan Eylül ayı basın özgürlüğü raporuna göre, dünya genelinde 61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. Dünya genelinde
20 kadın gazeteci, yaptıkları haberler ve sanal medya paylaşımları sebebiyle organize çevrimiçi karalama
https://www.gazeteduvar.com.tr/sosyal-medya-tasarisina-tepki-sansur-kabul-edilemez-haber-1536464
https://www.evrensel.net/haber/443718/tihvden-fincanci-nesin-ve-onderoglu-icin-dayanisma-cagrisi
2432 https://abcgazetesi.com/faruk-bildirici-erk-acarerin-yaptigi-gazetecilik-degil-aracilik-404948
2433 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/cumhuriyet/cumhuriyet-gazetesi-susmaz-1872962
2430
2431

260

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

kampanyalarının hedefi oldu. En çok vaka kaydedilen ülkeler Kanada, Türkiye ve Pakistan oldu. Rapora
göre, Türkiye’de en az 13 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı. İstanbul’da Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin düzenleyeceği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginin engellenmesi üzerine yapılan basın açıklamasında polis müdahalesinin hatırlatıldığı raporda, “Polis, müdahaleyi
görüntüleyen gazeteci Eylem Nazlıer’in telefonuna el koymaya çalıştı. Basın açıklamasını takip eden en az
dört kadın gazeteci ise polis ablukasına alındı, haber yapma hakları ihlal edildi” denildi. Kobani Davası’nın
görüldüğü duruşmaya yedi kadın gazetecinin alınmadığı paylaşıldı.2434
2 Ekim 2021
● Koşulsuz Adalet Hareketi’nden 10 farklı ülkeden 42 avukat, Türkiye’de yaşanan insan hakları
ihlallerine dikkat çekmek için Hollanda Lahey’den Fransa – Strasburg’taki AİHM binası önüne değin bisikletlerle yola çıktı. Aynı grup 27 Kasım 2020’den itibaren AHİM önünde benzer protesto eylemleri yapıyor.2435
5 Ekim 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin “2021 Yılı Eylül Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”na göre,2436 Eylül ayı içerisinde 50 gazeteci yazdığı haberler ve düşünceleri nedeniyle hakim karşısına
çıktı. Bunlardan altısına 27 yıl üç ay hapis cezası verildi. Türkiye’de 5 Ekim itibariyle tutuklu gazeteci
sayısının 63 olduğunun ifade edildi.2437
6 Ekim 2021
● Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği’nin (MLSA) yayınladığı 1 Ocak - 15 Temmuz dönemini
kapsayan Dava Gözlem Raporu’na göre; basın ve ifade özgürlüğü kapsamında yargılananların yüzde 42’si
gazeteci, yüzde 23’ü aktivist ve yüzde 11’i siyasetçiydi. Raporda, 37 davanın terör suçlamalarıyla ilgili
olmasına karşın suçlamalara gösterilen delillerin yüzde 64’ünün gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olduğu belirtildi. Sanık, tanık veya müşteki beyanları 20 davada delil olarak öne sürülürken, altı davada da dernek
faaliyetleri suç delili olarak sunuldu.2438 Bu dönemde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile düzenlenen suçlarda mahkumiyet oranında belirgin bir düşüş gözlendi; geçtiğimiz dönemde TMK’dan ceza verme oranı
yüzde 78 iken, bu raporun kapsadığı dönemde bu oran yüzde 30 oldu. Ancak bu dönemde gazetecilerin
başka suçlardan daha fazla cezalandırıldığı tespit edildi. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından ceza verilme oranı yüzde 10’dan yüzde
25’e, 125. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen “kamu görevlisine hakaret” suçlamasından ceza verilme
oranı ise yüzde beşten yüzde 17’ye yükseldi. Bu dönemde yaptığı haberler nedeniyle cezaevinde bulunan
gazeteci sayısı 66’dan 60’a düştü. Şu anda cezaevinde bulunan gazeteci ve basın çalışanlarının güncel sayısı
57 olarak açıklandı.2439
11 Ekim 2021
● Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) “Eylül ayı Medya İzleme Raporu”na göre, 29 basın çalışanı hakim karşısına çıktı, “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım” suçlamalarıyla altı basın çalışanına hapis
cezası verildi, beş gazeteci işten çıkarıldı. 20’yi aşkın yayın organına 10 haberin konusu nedeniyle haber
bazında erişim engeli konuldu. Haberler arasında Gezi Parkı protestoları sırasında protestoculara palayla
saldıran Sabri Çelebi’nin fuhuş operasyonunda yakalanması da yer alıyordu. Üç internet haber sitesine erişim tamamen engellendi. Dört gazeteci aralarında “yetkili” sıfatı taşıyanların da bulunduğu kişilerce açıkça
tehdit edildi.2440
12 Ekim 2021
● CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı adli yargılama hakkı raporuna göre, AYM’ye Haziran 2021’e kadar toplam 323.686 bireysel başvuru
yapıldı. Bu dosyaların 14.694’ünde en az bir ihlal kararı verildi. Raporda, “İhlal kararı verilen dosya sayılarının yıllara göre dağılıma bakıldığında 2020 yılının açık ara farkla birinci sırada olduğu görülmektedir.
https://www.evrensel.net/haber/444061/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-61-kadin-gazeteci-siddete-maruz-kaldi
https://www.gazeteduvar.com.tr/insan-haklari-ihlallerini-pedal-cevirerek-duyuruyorlar-haber-1537028
2436 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dfg-2021-eylul-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
2437 https://www.gazeteduvar.com.tr/dgf-6-gazeteciye-27-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi-haber-1537490
2438 https://www.gazeteduvar.com.tr/mlsa-uluslararasi-hukuki-standartlara-baglilik-giderek-zayifliyor-haber-1537541
2439 https://www.gazeteduvar.com.tr/mlsa-uluslararasi-hukuki-standartlara-baglilik-giderek-zayifliyor-haber-1537541
2440 https://www.evrensel.net/haber/444914/cgd-raporu-eylul-ayinda-4-gazeteciye-tehdit-10-habere-erisim-engeli-6-gazeteciye-25-yil-hapis
2434
2435
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İhlal kararı verilen toplam 14 bin 694 başvurunun; yüzde 39’u yani beş bin 658 dosya hakkında 2020 yılında
ihlal kararı verilmiştir. En çok ihlal kararı verilen ikinci sıradaki yıl ise 2018 olup iki bin 167 ihlal kararı ile
2020’yi izlemektedir” denildi.2441
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Genel Kurulu’nda, sansürün ve otosansürün olmadığı bir ülkede gazetecilerin özgürce haber yapmasını talep
ettiklerini belirtti. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de, “Dövizdeki dalgalanmaya bağlı
olarak, kağıt girdisinin ve üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü
ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Muzır Kurulu’nun erişkinlerin kitaplarına el atıp yasakladığı bir dönemden geçiyoruz. Teklif Hakları Yasası’nın hayata geçmesini bekliyoruz. Devletin bakanlıklarının, yerel yönetimlerinin kitap alıp kütüphanelerle halka ücretsiz ulaştırmasını bekliyoruz” dedi. PEN Yazarlar Derneği Başkanı
Zeynep Oral ise iddianamesiz hapis cezalarıyla, yoksulluk virüsüyle, polis şiddetiyle mücadele edilen bir
dönemden geçildiğini söyledi.2442
17 Ekim 2021
● ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, Marmaris’te düzenlenen CHP Yerel Basın Çalıştayı’nda
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u eleştirerek gazetecilerin basın kartı almasındaki zorluklara dikkat çekti.
Güleryüzlü, basın kartı yönetmeliğindeki gazeteciler aleyhine hükümlere ilişkin “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın başında bulunan Altun, ne yazık ki bunu bir kan davasına çevirmiştir. Israrla, hukuksuzlukla, arkadan dolanarak, hile yaparak bir şekilde kendi gazetecilerini yaratma çabasına girdi” dedi. 2443
18 Ekim 2021
● Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcilerince yapılan ortak açıklamada, AİHM’in hak ihlali
kararına rağmen dört yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.2444
ABD Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kavala’nın tutukluluğu üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların
yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir. 10 ülke büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle
ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. AİHM’in bu husustaki kararları doğrultusunda Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması
için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denildi.2445 Bu açıklama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve
telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir”2446 dedi.2447
22 Ekim 2021
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde dört yıldır tutuklu Osman Kavala, kendisi hakkında “Soros artığı”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “İfadeler son derece esef vericidir ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir” tepkisini gösterdi.2448 Kavala, yazılı açıklamasında, “Bana yöneltilen suçlamalar herhangi bir delile dayanmıyor olmasına rağmen dört yıldır tutukluyum. Cumhurbaşkanı’nın hüküm
giymemiş ve yargılaması devam etmekte olan bir kişiye yönelik aşağılayıcı ve lekeleyici ifadeleri, insan
haysiyetine saldırı niteliğindedir. Bunlar suçlu olduğum algısı yaratan ve yargıyı doğrudan etkileyen mesajlardır. Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkan kalmadığından, bundan sonra duruşmalara
katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum. Hukuk devletini savunan bir yurttaş
olarak, yargının maruz kaldığı bu durumu meşrulaştırıcı bir edimde bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.2449

https://tr.sputniknews.com/20211011/chpden-adil-yargilanma-hakki-raporu-yuzde-42-oranindan-hak-ihlali-karari-var-1049712103.html
https://www.gercekgundem.com/medya/305746/abdulhamit-istibdadi-113-yil-once-son-buldu-ama-gazetecilere-sansur-bitmedi
2443 https://ankahaber.net/haber/detay/cgd_genel_baskani_guleryuzluden_fahrettin_altuna_basin_karti_davasi_tepkisi_kan_davasina_cevirdi_58036
2444 https://tr.usembassy.gov/tr/osman-kavalanin-dort-yildir-tutuklu-bulunmasina-iliskin-aciklama/
2445 https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1450128551152427016?
2446 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1450170257671430148?
2447 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/abd-buyukelciliginden-osman-kavala-cagrisi-dava-adil-ve-hizli-bicimde-sonuclandirilmali-1877785
2448 https://twitter.com/FreeOsmanKavala/status/1451531811096567841
2449 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59013969
2441
2442
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● Açık Toplum Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Osman Kavala için söylediği “Soros artığı” sözlerine karşın “Türkiye Cumhurbaşkanı’nı, sahte suçlamalarla dört yıl hapis yatmış Kavala davasıyla ilgili
gerçekleri gizlemek amacıyla George Soros’un adını anmaktan vazgeçmeye” davet etti.2450 Açık Toplum
Vakfı Başkanı Mark Malloch-Brown, “Erdoğan Hükümeti’nin daha önce İstanbul’da memnuniyetle karşıladığı George Soros’a yönelik aşağılayıcı dili, Kavala’nın masum olduğu ve serbest bırakılması gerektiği
gerçeğinden uzaklaştırma çabasıdır” dedi.2451
26 Ekim 2021
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), demokratik yurttaşlık alanının daraltılması konulu araştırma
kapsamında hazırlanan “Eleştiriyi Susturmak” raporunda2452, 2015-2019 yılları arasındaki beş yıllık dönemde ifade ve medya özgürlüğü ihlallerini inceledi.2453 Bilgi notunda, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik 2 bin 779 ihlal yaşandı. Bu ihlaller sonucu 6 bin 479 kişi gözaltına alındı, 2 bin 801 kişi tutuklandı.
Açılan 1372 davada 727 kişiye 27 bin 448 ay hapis cezası verildi. OHAL sürecini de kapsayan bu dönemde
184 yayın kuruluşu kapatıldı. İfade ve medya özgürlüğünün en sık ihlal edildiği iller İstanbul, Diyarbakır
ve Ankara olurken, nüfusa oranla en çok hak ihlali bildirilen iller ise Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak olarak
tespit edildi. İfade özgürlüğüne yönelik ihlallere gerekçe olarak sunulan suçlamaların çok önemli bir kısmını
“örgüt propagandası” (476) ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” (346) oluşturdu. Bunları “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” (165) ve “örgüt üyeliği” suçlamaları izledi. Bilgi notunda Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini devraldığı Ağustos 2014 sonrasında cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle başlatılan soruşturma ve davalardaki hızlı yükselişe de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre,
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması sonrasında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmalarda yaklaşık 47 kat, aynı gerekçeyle açılan kamu davalarında ise yaklaşık 40 kat artışın söz konusu
olduğu belirtildi.2454
27 Ekim 2021
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), atık kağıt işçilerine müdahale gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcıları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer
Aktaş ve İstanbul İlçe Emniyet Müdürleri hakkında, “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve görevi kötüye kullanma” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul
Valiliği’nin kağıt toplayıcılığını yasaklaması sonrasında atık kâğıt işçilerine yönelik operasyon düzenlenmiş, atık toplama depoları basılmış, çekçeklerine el konulmuş, para cezaları kesilmiş ve üç işçi tutuklanmıştı.2455
29 Ekim 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhuriyet, Anka Haber Ajansı ve Fox TV’nin 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e girişlerinin engellenmesine “Anıtkabir’i gazetecilere kapatmakla basın özgürlüğünü de Ata’ya minneti de silemezsiniz” sözleriyle tepki gösterdi.2456 Bilgin, “Atatürk sevgisinin görülmesini engelleyemezsiniz… Anıtkabir’e Cumhuriyet gazetesinde, Anka Haber
Ajansı’nda ve Fox TV’de çalışan gazetecilerin girişi İletişim Başkanlığı’nın kararıyla engellendi. Bu kabul
edilemez sansür ve ayrımcılık hem halkın haber alma hakkına getirilmiş bir engel hem de Atatürk sevgisine
karşı tahammülsüzlüğün göstergesidir” dedi.2457 TGS de, “Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV,
Cumhuriyet ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni
iktidarın tekelinde değildir” açıklamasında bulundu.2458
● ÇGD, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki basına yönelik tutuma “sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Anıtkabir’de son zamanlarda gazetecilere yönelik engelleyici tavırlara bugün bir yenisi eklendi. Cumhuriyet’in 98. kuruluş
https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-urges-turkish-president-to-stop-efforts-to-obscure-the-facts-in-kavala-case
https://abcgazetesi.com/acik-toplum-vakfi-erdoganin-kavalaya-yonelik-soros-artigi-sozlerine-yanit-verdi-407395
https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2021/10/Yurttaslik_Alani_Bilgi_Notu_4.pdf
2453 https://t24.com.tr/haber/turkiye-insan-haklari-vakfi-son-5-yilda-ifade-ve-medya-ozgurlugunu-kullanan-2-bin-801-kisi-tutuklandi,988485
2454 https://www.evrensel.net/haber/446126/tihv-5-yilda-ifade-ozgurlugune-yonelik-2-bin-779-ihlal-yasandi
2455 https://tele1.com.tr/atik-kagit-iscileri-icin-suc-duyurusu-495187/
2456https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_anitkabiri_gazetecilere_kapatmakla_basin_ozgurlugunu_de_ataya_minneti_de_silemezsiniz_60413
2457 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-anitkabirde-sansuru-kinadi-ataturk-sevgisinin-gorulmesini-engelleyemezsiniz/
2458 https://www.gazeteduvar.com.tr/fox-tv-anka-ve-cumhuriyet-anitkabire-alinmadi-haber-1540059
2450
2451
2452
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yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’deki törenleri izlemek ve sonrasında vatandaşların ziyaretlerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına konulan sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir. Uygulamayı kınıyor, yaklaşan 10 Kasım’da aynı görüntülerin yaşanmaması için Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz” denildi.2459
● TGC’den yapılan açıklamada, “İktidarın bu tutumunu kınıyoruz” tepkisini gösterdi. Açıklamada,
“Cumhuriyet Bayramı töreni iktidarın tekelinde değildir. Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine
engellemiştir. İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir
kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.2460
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de
yapılan törene gazetecilerin alınmamasına “Anıtkabir tarihinde bir ilk” sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir’de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir’e alınmamış. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de ‘Nerem doğru ki’
diyor atasözümüzde…” dedi.2461
31 Ekim 2021
● TGS, Hürriyet’te işten çıkarılan 45 gazetecinin tazminatlarının Demirören Medya Grubu tarafından iki yıldır ödenmediğini duyurdu. Açıklamada, “Hürriyet’ten atılan 45 meslektaşımızın tazminatı tam
iki yıldır ödenmiyor. Demirören ailesi gazetecilerin 505 yıllık emeğini çalmaya çalışıyor. Artık adalet istiyoruz. Hakkımızı verin!” denildi.2462
● Aralarında Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin bulunduğu yedi meslek örgütü ve çok sayıda gazeteci Malatya’da Kernek Parkı’nın açılış töreni sırasında gazeteci Burhan Karaduman’a yapılan saldırıyı ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Malatya Valisi Aydın Baruş başta olmak üzere, kentin tüm üst düzey
yöneticilerinin hemen yanı başında gazeteci Karaduman’a yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor,
gerçekleri, sadece gerçekleri yazan gazetecilerden rahatsız olanları, rahatsız etmeye devam edeceğimizi ilan
ediyoruz. Bu saldırı, devlet protokolünün yanı başında gerçekleştirme cür’etini gösterilmesi yönüyle devletimize yönelik bir meydan okumadır aynı zamanda. Devletimiz, bu saldırıyı tüm yönüyle aydınlatmakla
mükelleftir. Bu saldırının hesabı derhal sorulmalı, failler hukuk çerçevesinde en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Saldırının tetikçileri yetmez, bu tetikçilerin varsa azmettirenleri de ortaya çıkarılmalıdır” denildi.
Ayrıca Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün iki şüpheliyi gözaltına aldığı ve bazı kişilerin ise arandığını açıklandı.2463
1 Kasım 2021
● Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında, “Haberin Bedeli” başlıklı rapor2464 projesini yürüten gazeteci Hayri Demir, Ekim’de 34 ayrı duruşma görüldüğünü ve en az 58 medya çalışan hakkında yargılama yapıldığını kaydetti. Gazeteciler hakkında bu yargılamalarda bir müebbet hapis cezası ile toplam 272 yıl altı aydan 896 yıl altı ay 15 güne kadar hapis cezası ve
200 bin lira manevi tazminat talep edildiğini raporlaştırdı. Gazetecilere en fazla Terörle Mücadele Kanunu
(TMK) kapsamında suçlamaların yöneltildiği bu yargılamalarda gazetecilerin 27’sine “örgüt üyesi olmak”,
11’ine “örgüt propagandası yapmak”, yedisine “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet Etmek”,
dördüne ise “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması yöneltildiği belirtildi. Aynı dönemde dört gazeteci ise
doğrudan saldırıya uğradı ve tehdit edildi.2465
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ekim ayı basın özgürlüğü raporuna göre, dünya genelinde 40 kadın gazeteci tehdit edildi, şiddet ve tacize maruz kaldı. Türkiye’de 15 kadın gazeteci şiddete
uğradı. Raporda, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektör protestolarında 12 kadın gazeteciye fiziki engelleme yapıldığı açıklandı. Raporda, Ankara’da polisin Doğrusu Haber internet sitesi muhabiri Büşra Taşkıran ve JinNews kadın haber ajansı muhabiri Öznur Değer’in “basın kartları olmadığı” gerekçesiyle
https://ankahaber.net/haber/detay/cgd_anitkabir_yonetimini_basin_ozgurlugu_hakki_kapsaminda_tedbir_almaya_cagiriyoruz_60403
https://www.indyturk.com/node/429861/haber/fox-tv-cumhuriyet-ve-anka-muhabirleri-an%C4%B1tkabire-al%C4%B1nmad%C4%B1-tgs-ve-tgc-uygulamaya
2461 https://www.karar.com/guncel-haberler/chp-lideri-kilicdaroglundan-bazi-gazetecilerin-anitkabire-alinmamasina-1637611
2462 https://t24.com.tr/haber/tgs-demiroren-ailesi-gazetecilerin-505-yillik-emegini-calmaya-calisiyor,989734
2463 https://www.malatyaozhaber.com/karaduman-a-saldiriya-ortak-tepki/89481/
2464 https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/473/original/Haberin_Bedeli_Ekim_2021.pdf?1635760334
2465 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/252663-haberin-bedeli-ekim-de-58-gazeteci-896-yilla-yargilandi
2459
2460
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engellendiği kaydedildi. Gazeteci Derya Okatan hakkında TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı “Zeytin Dalı
Harekatı”na ilişkin paylaşımları nedeniyle açılan yargılamaya devam edildi. ETHA muhabiri Pınar Gayıp
hakkında “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gayıp, Batman’da İpek Er’e saldırıda bulunma suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a yönelik sosyal medya
paylaşımları yapmıştı.2466
● Aralarında Göç Araştırmaları Derneği (GAR), İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), İnsan
Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve İzmir Barosu’nun da içinde bulunduğu 16 kurum, sosyal medyada
yayımlanan bir sokak röportajında Suriyeli mülteciler konusunda “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz
alıyorsunuz” ifadesini kullanmasına tepki gösteren bazı Suriyeliler hakkında muz yeme görüntüleri paylaştıkları için sınır dışı kararı alınmasına tepki gösterildi. Bu örgütler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
aykırı işlem yapıldığını belirterek, “Yıllardır özellikle siyasilerin ve medyanın hedef göstermesi sonucunda
derinleşen ekonomik krizin tüm sorumlusunun mülteciler olarak görülmesi kutuplaşmayı arttırmıştır. Bir
arada yaşamaya yönelik bir söylemin hala oluşturulmamış olması ise, bugünkü çatışmaların kaynağını oluşturmaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı, 27 Ekim 2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, bu söyleme tepki
veren kişileri ‘provakatör’ olarak belirtmiş ve yedi kişi hakkında sınır dışı kararı verileceğini duyurmuştur.
Daha sonra, konuyla ilgili ‘provakatör’ paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığına ve bu ‘provakatör’
videoları paylaşan 31 kişinin de kimliğinin belirlendiğine dair haberler medyada yer almıştır” açıklaması
yaptı.2467
2 Kasım 2021
● Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda
Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü”nde yayımladığı video mesajında geçen yıl 62 gazetecinin görevi
başında öldürüldüğünü açıkladı. Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti. Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan dokuzunun
cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi
tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.2468
● Avukat Yasemin Öz tarafından hazırlanan Kaos GL’nin 2020 LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’nda, 2020 yılına ait LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini engelleyen uygulama ve insan hakları
ihlallerine ilişkin vakalar yayınlandı. Raporda, 2020 yılında da LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin fazla
olduğu kaydedilirken, kamu otoriteleri ve yasa uygulayıcıların faili olduğu ihlal sayısında artış yaşandığı
ifade edildi. Rapor kapsamında, yargıya veya basına yansıyan veya doğrudan Kaos GL Derneği’ne ulaşan
başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2020 yılında LGBTİ+’ların insan hakları alanında toplam 82 vaka ele
alındı. Söz konusu vakalarda birden fazla ihlal yaşandı. İncelenen toplam ihlal sayısı ise 103 oldu.2469
3 Kasım 2021
● Aralarında Association of European Journalists (AEJ), Cartoonists Rights Network International
(CRNI) ve Committee to Protect Journalists’in (CPJ) bulunduğu dünya çapındaki 54 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu “terör örgütü” iddiasıyla iki bin gündür Van Cezaevi’nde tutuklu yargılanan gazeteci Nedim
Türfent’in “derhal ve koşulsuz” şekilde tahliye edilmesini talep etti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Bugün, Nedim’in bir gazeteci olarak cesareti için cezalandırıldığı sonu olmayan adaletsizliğin önemli bir dönüm noktasını daha arkamızda bırakıyoruz. Nedim, özgürlüğü bekleyerek 2000 günü parmaklıklar arkasında geçirdi. Eleştirel sesleri susturmak için bir silah haline
getirilmiş yargı tarafından yüzlerce gazeteci aynı şekilde hedef alındı. Anayasa Mahkemesi’ne bu büyük
adaletsizliği sonlandırmak için Nedim’in başvurusuna öncelik vermesi gerektiğini iki kez ilettik. Bu sefer
harekete geçeceklerine inanıyoruz” dedi. PEN International Mahpus Yazarlar Komitesi Başkanı Ma
Thida da, “PEN Topluluğu, Türkiye’de haksız bir şekilde hapsedilmiş tüm yazar ve gazetecilerin ve Nedim’in yanındadır ve her biri serbest bırakılana kadar onların özgürlüğü için mücadele etmeye devam

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cfwij-raporu-ekim-ayinda-40-kadin-gazeteci-siddete-maruz-birakildi-1881304
https://www.gazeteduvar.com.tr/16-kurumdan-ortak-aciklama-kimse-ifade-ozgurlugunu-kullandigi-icin-sinir-disi-edilemez-haber-1540365
2468 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-gecen-yil-62-gazeteci-gorevi-basinda-olduruldu/2410078
2469 https://yesilgazete.org/2020-lgbtilarin-insan-haklari-raporu-kamu-otoritelerinin-hak-ihlallerinde-artis/
2466
2467
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edecektir” ifadelerinde bulundu. Nedim Türfent, dinlenen tanıkların büyük bölümünün ifadelerini işkence
altında verdiklerini beyan ettikleri bir yargılama sonucunda sekiz yıl dokuz ay hapse mahkum edilmişti.2470
5 Kasım 2021
● Toplumsal Hukuk Kadın Grubu’nun, İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından feshedildiği 5
Ağustos 2020-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan eylemlerde yaşanan hak ihlalleri ve cezasızlıklarla
ilgili raporunda, Ankara’daki 18 sokak eyleminden sekizinde kadınlar ve LGBTi+’ların fiziksel polis şiddetine ve kimyasal gaza maruz bırakıldığı kaydedildi. Avukat Irmak Bakır, bu eylemlerde 108 kadın eylemcinin gözaltına alındığını açıkladı.2471
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), MİT’in Eski Kontroterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün
işkencelere ilişkin T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı “Başka türlü konuşma imkanı
yoksa işkence olabilir, çünkü çok inatçı tipler var” açıklamasına yönelik soruşturma başlatılması gerektiğini
açıkladı. TİHV’in açıklamasında, “İtiraf niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında derhal etkili ve bağımsızlığı güvence altına alınan soruşturma başlatılmalı ve soruşturma sunucuna dayalı olarak tüm sorumlular cezalandırılmalıdır. İşkence mutlak olarak
yasaktır. İşkencesiz bir dünya mümkündür. Yeter ki tüm unsurları ile toplum olarak çaba gösterebilelim”
denildi.2472
● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye’de halkın muz almaya gücü yetmezken Suriyelilerin alabildiğine dair paylaşılan videolarla ilgili mizahi bir haber yapan ve “nefreti kışkırtmak” suçlamasıyla tutuklanarak, Türkiye’den ayrılması konusunda kendine zorla belge imzalatıldığı söyleyen Orient
News muhabiri Majed Shama2473 hakkında çağrı yaptı. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, uluslararası
hukuktaki hiçbir mültecinin hayatının tehlikede olduğu bir ülkeye geri gönderilemeyeceğine yönelik ilkeyi
işaret ederek, “Bir Suriye vatandaşın Türkiye’den sınır dışı edilmesinin geri göndermeme ilkesini ihlal edeceğine dikkat çekiyoruz” dedi.2474
6 Kasım 2021
● Şanlıurfa Barosu, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü araştırma
görevlisi Hifzullah Kutum’un “Kürdistan” ifadesini içeren paylaşımı nedeniyle görevden uzaklaştırılarak
gözaltına alınmasına tepki gösterdi.2475 Açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün kalbi olması gereken
bir üniversitenin, hiçbir suç unsuru içermeyen paylaşımları nedeniyle kendi akademisyenini görevden alıp
emniyete ihbar etmesi tam anlamıyla korkunçtur. Gözaltındaki H. Kutum derhal serbest bırakılmalı ve görevine dönmelidir” denildi.2476
7 Kasım 2021
● Hollanda Lahey’de adaleti sağlamak, cezasızlıklara dikkat çekmek ve devletlerin sorumluluklarını
hatırlatmak için FPU, CPJ ve RSF’nin öncülüğünde “Gazetecilerin Cinayetine Dair Halk Mahkemesi” başladı. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Lahey’deki girişimin hukuki bir yaptırımı olmasa da hukuksal
tüm prosedürler dikkate alınarak gazeteci cinayetlerinde cezasızlığa giden yolun, soruşturma ve kovuşturma
evrelerindeki usulsüzlük veya türlü manevralarla nasıl döşendiğini tüm kamuoylarına göstermeyi amaçladığını söyledi.2477
8 Kasım 2021
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi’ndeki
“Yerelden Ulusala Basın” panelde, AKP’nin iktidara geldiğinde Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasında
99. sırada olduğunu ve şimdi ise 180 ülke arasında 153. sıraya gerilediğini kaydetti. Torun, “Basın

2470
2471

https://m.bianet.org/bianet/hukuk/252798-54-ifade-ozgurlugu-kurulusundan-nedim-turfent-icin-tahliye-cagrisi
https://www.evrensel.net/haber/447019/istanbul-sozlesmesi-eylemleri-raporu-ankarada-108-kadin-gozaltina-alindi

2472https://t24.com.tr/amp/haber/turkiye-insan-haklari-vakfi-ndan-eski-mit-yoneticisi-eymur-un-iskence-aciklamalari-icin-sorusturma-cagrisi-tum-sorumlular-ceza-

landirilmali,991119
2473 https://www.reuters.com/world/turkey-deciding-whether-deport-syrian-journalist-over-bananas-video-2021-11-04/
2474 https://rsf.org/en/news/syrian-journalist-would-face-deadly-reprisals-if-deported-rsf-warns-turkey
2475https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1457027310750679041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457027310750679041%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fsosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-akademisyene-ceza%2F
2476 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/061120212
2477 https://www.evrensel.net/haber/447110/gazetecilerin-cinayetine-dair-halk-mahkemesi-laheyde-basladi
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demokrasinin en önemli unsuru. Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü ayağı ve bu ayak o kadar etkili,
o kadar güçlü olmalı ki demokrasi çalışsın, işlesin ve kazanımlarımız artsın” dedi.2478
10 Kasım 2021
● Gazeteciler Cemiyeti M4D Projesi kapsamında yayımladığı Medya İzleme Raporu’na göre,
2021’in üçüncü çeyreğinde, en az 48 gazeteci saldırıya uğradı, 15 gazeteci gözaltına alındı. 2021’in ilk
dokuz ayında saldırıya uğrayan gazeteci sayısı 103 oldu. Temmuz ayında, 49 gazeteci yargılanırken gazeteci
Cem Şimşek’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bir gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet’e bir milyon TL tazminat istemiyle dava açıldı. Ağustos ayında ise
sekiz gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, dört gazeteciye dava açıldı, iki gazeteciye hapis cezası verildi.
Eylül ayında da 49 gazeteci yargılandı, altı gazeteciye hapis cezası verildi, dört gazeteci hakkında yeni dava
açıldı, altı gazeteci haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrıldı. İki ay 27 günlük hapis
cezası kesinleşen gazeteci Şükrü Sak cezaevine kondu.2479 Ayrıca RTÜK 2021’in ilk altı ayında, Halk TV,
TELE1, KRT ve Fox TV’ye toplam 22 ceza verdi. Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde TELE1’e 10 kez, Halk
TV’ye biri üç kez program durdurma ve aylık gelirinin yüzde üçü kadar para cezası olmak üzere yedi kez,
KRT’ye beş kez ceza kesildi. Fox TV’ye çoğu haberler nedeniyle olmak üzere dört kez ceza veren RTÜK,
belediye başkanının sözleri nedeniyle TR35 TV’ye de ceza verdi. Habertürk TV, Show TV, Bloomberg TV
ve TV 100’e de para cezaları verildi.2480
11 Kasım 2021
● ABD’deki California Berkeley Üniversitesi’nde Berkeley İfade Özgürlüğü Hareketi yürütücüsü
Prof. Dr. Edward Frenkel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’in “serbest bırakılmaları” ve eğitimlerine dönmeleri konusunda çağrıda bulundu. Frenkel, öğrencilere “ilaç ve ders kitapları verilmediğini” aktardı.2481
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Danıştay’ın, “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” başlıklı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mehmet Aktaş imzalı 27 Nisan tarihli genelgenin yürütülmesini “haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı” gerekçesiyle durdurmasına2482 ilişkin adaletin er ya
da geç tecelli edeceğine inandıklarını söyledi. Danıştay’a kendilerince de dava açılmış olduğunu ve benzer
şekilde Antalya Barosu’nun başvurusuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alınmasından mutluluk duyulduğunu vurguladı.2483 Bu dava başvuruları doğrultusunda EGM’nin genelgesinin tümüyle kaldırılmasını
beklediklerini belirten Bilgin, “Basın özgürlüğünü engelleyici tutumlar maalesef devam ediyor. Hapiste halen gazeteciler var. Ülke üzerindeki korku atmosferi halen eksilmedi ancak Cumhuriyet’e, demokrasiye ve
adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızı dün kaybetmedik, bugün de kaybetmedik. Cemiyet
olarak biz de dünya basın özgürlüğü standartlarına aykırı bu genelge aleyhine biz de dava açmıştık. Bu karar
birinci aşamada ancak ikinci aşamada da dava açanlar lehine genelge iptalini bekliyoruz. Gazetecileri engelleyerek, görüntü ve ses almaları engellenerek gerçeklerin üstü örtülemez. Gazeteciler her ne şartta olursa
olsun kamuoyunu aydınlatmaya devam edecekler, biz de bunun mücadelesini yürüteceğiz” dedi.2484
12 Kasım 2021
● CHP’nin Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
mahkum edilenlerce AİHM’e yapılan başvurular üzerine Türkiye aleyhinde tazminat cezaları kararları alınmaya başladıklarını belirterek, söz konusu cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 bin liraya çıkarttığı maaşından ödemesi gerektiğini söyledi. TCK’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu düzenleyen 299’uncu
maddesinin ‘tarafsız Cumhurbaşkanlığı’nı esas aldığını vurgulayan Emre, Erdoğan’ın AKP’li taraflı bir siyasetçi olduğunu işaret etti.2485
● ÇGD’nin hazırladığı Ekim ayı medya izleme raporuna göre, 30 gazeteci 20 davada hakim karşısına çıktı. Davaların büyük çoğunluğu ileri bir tarihe ertelendi, bir gazeteci 11 ay 20 gün hapse mahkum
edildi. Raporda, 37 yayın organında yayınlanan 19 haber konusuna erişim engeli konuldu, RTÜK, Fox
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-seyit-torundan-iktidara-basin-ozgurlugu-tepkisi-1882816
https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_gazetelerin_yillik_tiraj_toplami_ilk_kez_1_milyar_adedin_altina_indi_61730#.YYujM6pMzEg.twitter
2480 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_gazetelerin_yillik_tiraj_toplami_ilk_kez_1_milyar_adedin_altina_indi_61730#.YYujM6pMzEg.twitter
2481 https://t24.com.tr/haber/berkeley-profesorunden-bogazicili-ogrencilerin-derhal-serbest-birakilmasi-icin-cagri,992405
2482 https://www.dw.com/tr/dan%C4%B1%C5%9Ftay-emniyet-genelgesinin-y%C3%BCr%C3%BCtmesini-durdurdu/a-59790457
2483 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazetciler-engellenerek-gerceklerin-ustu-ortulmez/6309452.html
2484 https://www.amerikaninsesi.com/a/danistay-emniyetin-goruntu-genelgesini-durdurdu/6309062.html
2485 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/zeynel-emre-aihmin-tck-299dan-verdigi-tazminatlari-erdogan-maasindan-odesin-1884240
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TV’deki ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programını, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
eşi Başak Demirtaş’ın konuk olması sonrasında incelemeye aldı, Halk TV ve TELE 1’e cezalar verdi. Gazeteciler haber takibi sırasında fiziksel şiddete uğradı, ölüm tehdidi aldı. Tehditlerden biri 10 Ekim Ankara
Gar Katliamı anması sırasında yaşandı. ANKA Haber Ajansı Muhabiri Tamer Arda Erşin, işi anma sırasında
güvenlik tedbiri almak olan bir emniyet mensubu tarafından küfürlere maruz kaldı ve “dörde bölünmekle”
tehdit edildi.2486
13 Kasım 2021
● Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) yer aldığı basın meslek örgütleri, Danıştay’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli kamusal alanda polis memurlarıyla ilgili ses ve görüntü almasını engelleyen
genelgesiyle ilgili Danıştay’ın yürütmesini durdurması kararını yerinde buldu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu, “Hem olumlu bir karar hem de güvenlik politikalarıyla gazetecilik haklarını ezmek isteyenlere
yönelik yüreklendirici bir mesajdır” derken TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Umarız iktidar sonraki uygulamalarında bu kararı dikkate alır, halkın haber alma hakkını engelleme girişimlerinden vazgeçer” dedi.
TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da kararın mücadele sonucu oybirliği ile alındığını belirterek, “Basının
sansür edilmesi asla kabul edilemez” dedi. Meslek örgütleri genelgenin yayınlandığı ilk günden itibaren,
genelgenin geri çekilmesi için mücadele ediyordu.2487
● PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği’nden “15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü” öncesinde yapılan açıklamada, “Bugün halen ‘Türkiye’de hapiste gazeteci, yazar yok’; ‘Onlar
gazeteci, yazar değil, terörist ya da vatan haini’ diyebilen yetkililer var” denildi. Açıklamada, “İlhan Sami
Çomak 27 yıldır tutuklu yargılanıyor. İlhan Sami Çomak iki ay sonra 50 yaşında ve 28 yıldır hapiste yatan
bir şair olacak. Biz buna razı değiliz, hiçbir yazar ve gazetecinin hapsedilmesine razı değiliz, hapisliği ömründen uzun İlhan Sami'nin daha fazla hapiste yatmasına hiç razı değiliz” denildi.2488
15 Kasım 2021
● Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından İçişleri Bakanlığı desteğiyle “81 İl Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Trabzon’da Buluşuyor” projesi kapsamında, 81 ilde görev yapan cemiyet başkanlarınca Trabzon’daki buluşmada basın meslek yasası talep edildi.2489 Türkiye Gazeteciler Konfederasyon Başkanı Nuri
Kolaylı, “Yaklaşık 45 yıllık meslek yaşantımda sorunlar ile karşılaşsam ilk yanıt özgürlük olmuştur. Ülkemizde darbe yıllarından bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayan maddeler vardır. Özgürlük, demokrasinin olmazsa olmazıdır. AB uyum süreci ile başlayan yargı reformuyla 15 yılık süreçte temel kanunlarda değişiklik yapılsa da bu kapsamda değişiklikler dilediğimiz düzeyde olmamıştır. Basın özgürlüğü sorununun bir nedeni de basın meslek yasasının olmamasıdır. Bu yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dileyen herkes gazeteciyim diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Hiçbir kaydı olmayan internet siteleri gazeteci istihdam edebiliyor. Her türlü istismara açık hale geliyor. Şantaj ve tehdit aracı olarak kullanılabiliyor. Bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen meslek yasasının günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. Geniş bir katılımla meslek yasası ülkemize kazandırılabilir. Elektronik ortamda yapılan habercilikte sorun yaşanıyor” dedi.2490 Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 23. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde, basın özgürlüğü, gazetecilik meslek yasası, internet yasası ve sosyal medya düzenlemesi, gazetecilerin çalışma koşulları, televizyon yayıncılığı ve sorunları, Covid-19’un basına etkileri ve
Basın İlan Kurumu destekleri konusunda görüş bildirildi.2491 Bildirgede, “Yasal kaydı olmayan ‘sözde basın
kuruluşları’, aynı şekilde çalıştırılan internet haber siteleri, yoldan geçen herhangi birini, eline bir fotoğraf
makinesi vererek istihdam edebilmektedir. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmekte, daha da üzücüsü habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu durumun üzücü
örneklerine birçok şehrimizde tanık olmakta, sözde gazetecilerin tehdit ve şantaj suçuyla gözaltına alındığını

https://www.evrensel.net/haber/447551/cgd-ekim-ayi-medya-izleme-raporu-yargilama-saldiri-ceza
https://www.evrensel.net/haber/447599/meslek-orgutleri-karar-gazetecilerin-mucadelesinin-bir-sonucu
2488 https://m.bianet.org/bianet/medya/253286-turkiye-yazar-ve-gazeteciler-acisindan-en-riskli-ulke
2489 https://www.haberturk.com/trabzon-haberleri/92129095-81-ilin-gazeteciler-cemiyet-baskanlari-trabzonda-toplandi
2490 https://www.yenimalatya.com.tr/81-ilin-gazeteciler-cemiyet-baskanlari-trabzonda-toplandi/amp
2491 https://www.yenimalatya.com.tr/gazeteciler-cemiyet-baskanlari-basina-kapsamli-destek-istedi/amp
2486
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2492

haber yapmaktayız.
Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz
koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Yıllardır beklenen, ancak detaylarına ilişkin açıklama yapılmayan İnternet Yasası, son dönemde gündeme gelen sosyal medya düzenlemesinin gölgesinde kalmamalı, internet ortamında faaliyet gösteren basın kuruluşlarının ve bu kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın sorunları zaman geçirilmeden çözümlenmelidir” denildi.2493
● Sosyal Haklar Derneği, “Eşit bir yurttaşlık, sosyal bir anayasa” çağrısında2494 bulunarak, Türkiye’de demokratikleşmenin ancak temel hakları vurgulayan yeni anayasa ile mümkün olacağı açıklandı.2495
● IPI Türkiye Program Koordinatörü Kenan Akyavaş, Danıştay’ın EGM genelgesiyle ilgili kararına
ilişkin, “Gazeteciler, halk protestolarını haber yapmak için hem hak hem de birincil sorumluluğa sahiptir.
Gazetecilerin halka açık olayları haber yapmasını engellemek, temel gazetecilik faaliyetlerini engellemek
demektir. Danıştay’ın gazetecilerin sahip olduğu bu hakkın kaybını tersine çevirme kararını memnuniyetle
karşılıyoruz” dedi.2496
● KESK, Diyarbakır merkezli beş farklı ildeki operasyonla gözaltına alınan çoğunluğu siyasetçi ve
sendika yöneticisi 14 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki göstererek serbest bırakılmalarını
talep etti.2497 Açıklamada, “Bağlı sendikalarımızın Diyarbakır şubeleri üye ve yöneticisi çok sayıda arkadaşımız düşünce ve ifade özgürlüğü hiçe sayılarak hukuksuz bir şekilde tutuklandı. Sendikal faaliyetlerin kriminalize edilmesi kabul edilemez! Tutuklanan KESK'liler bir an önce serbest bırakılmalıdır!” denildi.2498
● ÇGD Bursa Şubesi, Reşat Oyal Kültürparkı içerisindeki 32 yıllık idari ve sosyal tesis hakkında
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım kararı vermesine “Aynı alanda pek çok restoran ve kafe,
idari birim bulunurken, yıkım gerekçesi yalnızca ÇGD Bursa Şubesi’ne uygulanıyor. İktidarın Bursa’daki
temsilcisi, susturamadığı gazetecilerin evine gözünü dikmiştir. Yersiz, yurtsuz bırakmak istemektedir” denildi. Şube Başkanı Rabia Deniz, “Bunun adı; mesleğin ilkelerini hayatının anayasası bilen gazetecilere yeni
bir baskı aracı oluşturmaktır. Bu tavır aynı zamanda gazetecilerin örgütlü gücüne ve bilincine yöneliktir”
dedi.2499
16 Kasım 2021
● Aralarında Sovtna, Cemre, Ayna, Atayurt, Samandağ gazetelerindeki yerel basın emekçilerince
yayınlanan Sovtna imtiyaz sahibi Ali Arslan Dadük’e hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklamada, “Biz özgür
basın emekçileri olarak halkın haber alma özgürlüğü için yılmadan, usanmadan, bıkmadan, korkmadan, itaat
etmeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi. Ayrıca “Ne yazık ki bu, mesleğimize, meslektaşlarımıza yönelik ilk baskı ve ilk yıldırma girişimi değildir ve muhtemelen son da olmayacaktır. Çünkü
yapılan araştırmalarda Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye ne yazık ki 180 ülke arasında 157’nci
sırada yer almaktadır. Bugün bu utançla yaşamakla beraber Türkiye’de doğru, ilkeli, tarafsız, halkçı gazetecilik yapabilmenin zorluklarını yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.2500
● Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, basında Alevilere yönelik
ayrıştırmanın ve hedef gösterme dilinin bilinçli, ideolojik bir zeminde üretildiğini belirterek, geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı eleştirdiği konuşmasıyla ilgili çarpıtma yapıldığını hatırlattı. Kaplan, “Başıma somut olarak Isparta’da gelen bir olay var. Bizim yaşadığımız olay farklı, Akit’in kamuoyuna yansıttığı
çok farklı. Basında bir kesim Alevilere yönelik bilinçli olarak böyle haberler yapıyor. Alevi örgütleri ve
yöneticileri bilinçli olarak hedef gösteriliyor. Korku salıyorlar. Ama nedense bizim tüm müracaatlarımızda,
dilekçelerimizde, suç duyurularımızda bize verilen yanıt şu: ‘Mahallenin delisi.’ Yani bu ülkenin tüm delileri işi gücü bırakmış, Alevilerin kapısını işaretliyor. Öyle bir imaj veriyor devlet. Basında veya sosyal medyada çıkan hakaretlerle ilgili de suç duyurusunda bulunduğumuzda ‘Sizin isminiz yoktur, kişiye yönelik
değil’ diyerek savcılık reddediyor” ifadelerini kullandı.2501
https://www.sonses.tv/haber/102247/tgk-23-baskanlar-kurulu-sonuc-bildirgesi-aciklandi.html
https://www.sabah.com.tr/bursa/2021/11/13/tgk-baskanlar-kurulu-trabzonda-yapildi
sosyalhukuk.org/2021/11/esit-bir-yurttaslik-sosyal-bir-anayasa/
2495 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sosyal-hukuktan-esit-bir-yurttaslik-sosyal-bir-anayasa-cagrisi-1885014
2496 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/turkey-court-suspends-ban-on-recording-protests/
2497 https://www.habereguven.com/kesk-tutuklanan-keskliler-bir-an-once-serbest-birakilmalidir/
2498https://twitter.com/KESK1995/status/1460247253617156101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1460247253617156101%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.habereguven.com%2Fkesk-tutuklanan-kesklilerbir-an-once-serbest-birakilmalidir%2F
2499 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cgd-akpli-baskana-istenmeyen-adam-odulu-verecek-6770497/
2500 https://bianet.org/bianet/medya/253379-samandag-da-gazeteciler-meslektaslarina-hapis-cezasini-protesto-etti
2501 https://www.mlsaturkey.com/tr/alevilerin-medya-ile-mucadelesi-yok-sayilma-ayrimcilik-ve-hedef-gosterilme/
2492
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18 Kasım 2021
● İHD Hatay Şubesi, aralarında gazeteciler Ali Arslan Dadük ve Can Bedros Çapar’ın da olduğu
sekiz kişiye 10’ar ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. İHD Hatay Şubesi Eşbaşkanı Mürsel Tonguç
Salmanoğlu, “Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Baskıya maruz bırakılan gazetecilerle dayanışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.2502
● Sivil toplum girişimi olan Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin “1990’lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci” başlıklı raporunda, Türkiye’nin AB’ye üyelik ve
çözüm sürecine denk gelen zaman diliminde 2009-2014 yılları arasında açılan 12 ceza davasının kovuşturma süreci izlenilerek 10’unda delil yetersizliği veya zaman aşımı nedeniyle suçlamaların düşürüldüğüne
dikkat çekildi. Raporda, Ankara Davası, JİTEM, Musa Anter, Ayten Öztürk, Cizre, Görümlü, Derik, Kızıltepe, Dargeçit, Lice, Kulp, Altınova, Kızılağaç ve Yüksekova davaları değerlendirildi.2503
● UNESCO’nun dünya geneline ilişkin “İfade Özgürlüğü ve Medya Gelişiminde Dünya Trendleri”
raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 85’i son beş yılda yaşadığı ülkede basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar olduğunu belirtildi. Rapora göre, 2016- 2020 yılları döneminde 400 gazeteci cinayete kurban gitti.
2020 yılında 274 gazeteci hakkında tutuklama kararı verilmesi ise bunun son 30 yıldır en yüksek sayı olduğu
bildirildi.2504
19 Kasım 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), evlerine yapılan operasyonla JinNews Van muhabiri Hikmet Tunç ve MA muhabiri Emrullah Acar’ın gözaltına alınmasıyla ilgili “Gazeteciden suçlu devşirme çabası
iktidarlar tarafından on yıllardır denenen ancak sonuç alınamayan bir yaklaşım” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Basın mensuplarının haber yapma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü konularının detaylı bir biçimde
tartışıldığı, bu konularda her ay onlarca kurumun raporlar hazırlayıp sunduğu bir dönemde, bu raporlara her
geçen gün bir gazetecinin daha eklenmesi üzücü. Biz gazeteciler bu uygulamalarınızı kabul etmediğimiz
gibi, bu yönelimlerden de korkmadığımızı belirtmek isteriz. Ve yine hatırlatmak isteriz ki; gazetecilik halkın
haber alma hakkını savunan onurlu bir meslektir, yani gazetecilik suç değildir” denildi.2505
● İHD Diyarbakır Şubesi, 20 Kasım BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı “2011-2021 Tarihleri Arası Silahlı Çatışma Ortamında Çocuklara Yönelik Yaşam Hakkı İhlalleri”
raporunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 yılda 228 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.2506
20 Kasım 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler (DFG) Derneği, MA muhabiri Emrullah Acar için sosyal medyada #EmrullahAcarıSerbestBırakın çağrısıyla kampanya başlattı. Gazeteciler, milletvekilleri, adalet arayışını sürdüren Şenyaşar ailesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve daha birçok kişi kampanyaya destek vererek, Acar’ın serbest bırakılmasını istedi.2507 DİSK Basın-İş Sendikası, “Üyemiz Acar, iki gündür gözaltında. Habere de gazetecilere de özgürlük” paylaşımında bulundu.2508 MLSA, “Gazetecilik; baskın, gözaltı,
tutuklama ve tehditler ile engellenemez” ifadelerinde bulundu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “Dün gözaltına alınarak Malatya’ya götürülen MA Şanlıurfa muhabiri Acar gazetecidir, mesleğini yapmasından dolayı mağdur edildi, serbest bırakın” dedi.2509
22 Kasım 2021
● RSF, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Musa Anter’in öldürülmelerine ilişkin2510 Türk yetkilileri,
cinayetlere fail, planlayıcı veya azmettirici sıfatıyla karışan herkesin adalete teslim edilmesi ve cezasızlığa
son verecek adımların atılması konusunda çağrıda bulundu. RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, “Kaşıkçı cinayeti davası Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne yönelmediği için, Musa Anter davası da

https://jiyanhaber.com/gazetecilik-faaliyeti-suc-degildir/
2503https://www.dw.com/tr/haf%C4%B1za-merkezi-90l%C4%B1-y%C4%B1llarla-y%C3%BCzle%C5%9Fme-imkan%C4%B1-ortadan-kalkt%C4%B1/a59869877
2504 https://www.dw.com/tr/be%C5%9F-y%C4%B1lda-400-gazeteci-cinayete-kurban-gitti/a-59857096
2505 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253610-dfg-bu-yonelimlerle-gazetecileri-korkutamazsiniz
2506 https://tr.sputniknews.com/20211119/insan-haklari-dernegi-dogu-ve-guneydoguda-10-yilda-228-cocuk-yasamini-yitirdi-1050966147.html
2507 https://twitter.com/DFGDernegi/status/1462103369280106500/photo/1
2508 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1462103451375063054
2509 https://www.evrensel.net/haber/448330/gazeteci-emrullah-acar-icin-sosyal-medya-kampanyasi-derhal-serbest-birakin
2510 https://www.evrensel.net/haber/448461/rsfden-cemal-kasikci-ve-musa-anter-icin-adalet-cagrisi
2502
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2511

zamanaşımına dayandığı için adalet bakımından endişeliyiz” dedi.
Önderoğlu, “RSF, devam eden yargılamaları Türk yargısı tarafından atılmış olumlu bir adımı olarak görmektedir. Ancak, savcılık ve mahkemenin cinayeti Suudi Veliaht Prensi ile ilişkilendiren olası izleri henüz takip etmemiş olması, adaletin tecelli
etmesi açısından endişe vericidir ve Türk yargısının siyasi etkiden uzak biçimde adaleti gerçekten sağlayıp
sağlayamayacağı sorusunu gündeme getirmektedir” ifadelerini kullandı.2512
● Sanatçı Metin Akpınar, Haber Global’de yayınlanan “Candaş Tolga Işık’la Az Önce Konuştum”
programında “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” gerekçesiyle beraat ettiği davaya değinerek,2513 “Basın
soruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti teröre gittik” dedi.2514
23 Kasım 2021
● TGS Adana Şubesi, şube başkan yardımcısı gazeteci Murat Yıldız’ın kimliği belirsiz şahıs tarafından telefonla aranarak CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile ilgili yazıları nedeniyle tehdit
edilmesine “Gazetecilere yönelik tehdidi reddediyor, savcıları soruşturmaya çağırıyoruz” tepkisini gösterdi.
Açıklamada, “Görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilere yönelik yapılan baskılar asla kabul edilemez. Gazetecileri tehdit etmekten, düşüncelerini açıklamayı engellemekten, hedef göstermekten vazgeçin.
Meslektaşımız ve üyemiz Yıldız tehdit olayını yargıya taşımış, TGS de yargı sürecinin takipçisidir, özellikle
yerel gazetecilerin zor şartlarda yürüttükleri mesleki faaliyetlerden dolayı hedef gösterilmesini ve tehdit
edilmesini kınıyor, savcıları etkin soruşturma yapmaya çağırıyoruz” denildi.2515
25 Kasım 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Turgut Dedeoğlu, Danıştay 10. Dairesi’nin
kamusal alanda görüntü ve ses alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini anayasaya aykırı bulmasına rağmen uygulamaya devam edilmesine tepki gösterdi. Dedeoğlu, “Polisler iptal kararını tanımıyorlar. Çünkü bu bir keyfiyet. Baskıcı bir rejim var ve bunu bir araç olarak kullanıyor. O eylemin yapılmasını istemediği gibi çekilmesini de görüntülenmesini de istemiyor” dedi.2516
26 Kasım 2021
● Avrupa Parlamentosu Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile
Almanya Hükümeti İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Barbel Kofler, Gezi Davası kapsamında
Osman Kavala’nın dört yıldan fazladır süren tutukluluk halinin devamına ilişkin karara tepki gösterdi. Lagodinsky, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, özellikle de yeni Alman hükümeti açısından yeni bir başlangıç
için kaçırılmış bir fırsattır” derken Kofler de Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında “İstanbul’daki mahkemenin bugünkü kararı ile maalesef Türkiye, AİHM’in Osman Kavala’nın
derhal serbest bırakılması için neredeyse iki yıldır yanıtsız bırakılan talebini yerine getirmedi. Bunu esefle
karşılıyorum” dedi.2517
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala, “Hangi
somut eylemlerle suç işlemiştir diye soruyor. Ancak buraya kadar suç tanımı ile de karşılaşmadık. Böylece
devam ediyor. Bu normal bir şey değil. Benim endişem, büyük endişem bu durumun kanıksanmış olmasıdır.
Normalleşmeye başlanmasıdır. Ancak bunun normal olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.2518
27 Kasım 2021
● İHD, Çanakkale’de Mümtaz Pirinççiler Meydanı’nda erken seçim talebini dile getirmek için toplandıkları için gözaltına alınan 14 kişi arasından bazılarınca polis tarafından “tecavüz tehdidi” ve “cinsel
saldırı”ya maruz kaldıkları açık girişimine iddialarında bulunduklarını belirterek, iddialarla ilgili hukuki
süreç başlattıklarını duyurdu. İHD açıklamasında, “Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir kadın avukat,
gözaltı aracındayken, kendisinin avukat olduğunu ifade etmesi üzerinde, bir polis memurunun kendisine

https://twitter.com/RSF_tr/status/1462824940185530380?ref_src=twsrc%5Etfw
https://rsf.org/en/news/trials-jamal-khashoggi-and-musa-anter-murder-cases-continue-turkey-challenge-providing-justice
2513 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpinar-ve-gezenin-yargilandigi-hakaret-davasinda-beraat-kararina-erdoganin-avukati-itiraz-etti-1829741
2514 https://tr.sputniknews.com/20211122/metin-akpinar-basin-sorusturmasina-gidiyorduk-yolda-karar-degisti-terore-gittik-1051048206.html
2515 https://www.evrensel.net/haber/447548/tgs-adana-subesi-gazeteci-murat-yildiza-yonelik-tehdide-tepki-gosterdi
2516 https://www.pirha.net/disk-basin-is-baskani-dedeoglu-polisin-gorev-yaptigi-alan-kamusaldir-ozel-hayat-olmaz-video-298374.html/25/11/2021/
2517 https://tr.sputniknews.com/20211126/abd-ve-avrupa-birliginden-turkiyeye-osman-kavala-tepkisi-1051192182.html
2518 https://politikahaber.org/avukatlardan-kavala-kararina-tepki/
2511
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tecavüz tehdidinde bulunduğunu, bir diğer kadın da aynı polisin, vücuduna temas ederek cinsel saldırıda
bulunduğunu ifade etmiş, her iki kadın da bu konuda gerekli hukuki süreci başlatmıştır” denildi.2519
29 Kasım 2021
● Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, korona virüsü salgınıyla birlikte döviz kurundaki
dalgalanma nedeniyle yerel gazetelerdeki masrafların ikiye katlandığını belirterek, basın için acil önlem
çağrısında bulundu. Açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, basın sektörünü derinden sarmaktadır. Başta yerel gazeteler olmak üzere basın yayın işletmeleri artan maliyetleri karşılamakta zorlanmaktadır. Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan tasarruf tedbirleri kapsamında
başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının gazetelere abone olmasına, reklam ve ilan
vermesine büyük kısıtlamalar getiren düzenlemenin bir an önce geri alınması bir zarurettir. Vergi yüzsüzleri
listesinin gazetelerde yayınlanması uygulamasına son veren kanun teklifinin TBMM’den geri çekilmiş olmasına rağmen, İcra İflas Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle icra ilanlarının gazetelerde yayınlanmasına
kısıtlama getirme planlarının artık bir daha inmemek üzere rafa kaldırılmasını diliyoruz. Yaşanan sıkıntılar,
maliyetlerde yaşanan inanılmaz artışlar, basın yayın kuruluşlarının kapılarına kilit vurmasına ya da yayınlarını sürdürmekte zorlanmalarına neden olmaktadır. Daha da önemlisi, zor şartlarda yayınını sürdüren basın
yayın kuruluşlarında çalışan onlarca basın emekçisi her geçen gün işsiz kalma riski ile karşı karşıya kalmakta, işine devam edenler ise ya az maaşa razı olmakta ya da maaşlarını zamanında alamamaktadır. Hükümetin artık basın yayın kuruluşlarının gelirlerini azaltıcı değil, gelir kayıplarını önleyici, gelirlerini iyileştirici düzenlemeler yapmasını beklemekteyiz” denildi.2520
● İstanbul Silivri Cezaevi’ndeki Osman Kavala, dört yıldır tutuklu yargılanmasıyla ilgili “Sadece
casusluk suçlaması değil, bütün tutuklama süreci de sivil toplum aktivistlerine yönelik bir uyarı olarak nitelendirilebilir. AİHM kararından sonra tutukluluğumu sürdürmek için bana yöneltilmiş casusluk suçlamasının çarpıcı özelliği, yasalardaki casusluk faaliyeti tanımına bağlı kalmadan kurgulanmış olması” dedi.2521
30 Kasım 2021
● Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Fransa Strasburg’daki toplantıda, AİHM’in Türkiye’de zorunlu
din dersleri uygulaması ve cem evlerine uygulanan ayrımcılıkla ilgili kararlarına uyulması çağrısında bulunuldu. AİHM’in zorunlu din derslerine karşı 12 kişi ve cem evleriyle ilgili 203 kişi tarafından yapılan başvuruları inceleyerek, Türkiye hükümetinin, zorunlu din dersleri uygulaması ve cem evlerine uygulanan ayrımcılık ile Alevi haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AB Bakanlar Komitesi ise, 3-5 Aralık 2019 tarihlerindeki toplantısında da Aleviler lehine verilen AİHM kararlarının uygulanması için Türkiye’yi uyarmıştı.2522
● TGS yönetimi ile birlikte Cumhuriyet önünde yapılan açıklamada, gazeteciler “ekonomik gerekçeler” savını kabul etmediklerini belirterek, “Cumhuriyet’i yönetme yetisine ve ilkelerine sahip olmayan
Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer’i derhal istifaya” davet etti. Açıklama öncesinde
gazete yönetimince binaya polis çağırıldığı belirtildi. Emekçileri adına Cumhuriyet Haber Koordinatörü
Serkan Ozan, “29 Kasım 2021 günü Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu lekenin mimarları, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve atanmış
şirket yönetim kurulu üyeleri Osman Özer ve Adnan Arslan’dır. Emeği yüce değer olarak gören gazetemize
büyük zarar veren bu isimler, Cumhuriyet’in simge ismi İlhan Selçuk’un öğrencilerini, çocuklarını gazeteden kovma kararı almışlardır. Bu kararı tanımıyoruz” dedi.2523
1 Aralık 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) Kasım ayı raporuna göre, Ukrayna, Türkiye ve Hindistan kadın gazetecilere yönelik en çok şiddet, tehdit ve taciz vakalarının kaydedildiği ülkeler arasında yer
aldı. Rapora göre, 2021 yılının Kasım ayında 56 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.
Dünya genelinde yedi kadın gazeteci Kasım ayında hakim karşısına çıktı. Altı kadın ise sahada haber takibi
yaparken fiziksel şiddete maruz kaldı. Türkiye’de en az 16 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik
http://www.canakkaleolay.com/IHD-quot-Gozaltinda-taciz-iddialari-yarg-55287
https://www.akdenizmanset.com.tr/agc-den-basin-icin-acil-onlem-cagrisi/188443/
2521 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/osman-kavaladan-aciklamalar-tutuklama-surecim-sivil-topluma-uyari-1888528
2522 https://www.birgun.net/haber/alevilerin-haklari-derhal-iade-edilsin-367672
2523 https://www.evrensel.net/haber/449065/isten-atilan-cumhuriyet-gazetesi-calisanlari-ekonomik-gerekceler-savini-kabul-etmiyoruz?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication
2519
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şiddet ve tacize uğradı. Beş kadın gazeteci çalıştığı kurumda sendikalı olduğu için işten çıkarıldı, dört kadın
gazeteci sahada haber takibi yaparken polis engeliyle karşılaştı, iki kadın gazeteci ise fiziksel şiddete uğradı.
Üç kadın gazeteci yine yasal yollarla taciz edildi. Bir kadın gazeteci yazdığı haberden ötürü çevrimiçi karalama kampanyasına hedef gösterilirken bir diğeri sahada gözaltına alındı.2524
2 Aralık 2021
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG), 2021 Yılı Kasım Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nda, Kasım ayında altı gazeteci gözaltına alındı, 136 gazeteci yargılandı. Türkiye’de 2 Kasım
itibariyle cezaevlerinde 62 gazetecinin bulunduğu açıklandı. Kasım ayında altı gazetecinin gözaltına alındığı, üç gazetecinin evine polis operasyonu düzenlendiği, dört gazetecinin saldırıya uğradığı, iki gazetecinin
tehdit edildiği, 19 ayrı olayda haber takibi yaparken gazetecilerin engellendiği kaydedildi. Ayrıca bir haber
sitesi ve 124 habere erişim engeli getirildiği, 10 gazetecinin işine son verildiği ve bir yayına yasak getirildiği
dile getirildi.2525
● TGS Ankara Şubesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Aralık 2021’de düzenlenecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmak için sadece İHA, AA, DHA ve TRT’ye izin vermesini
“açık sansür” olarak nitelendirdi. TGS Ankara Şubesi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına pandemi koşullarını gerekçe göstererek yalnızca
DHA, İHA, AA ve TRT’nin alınacağını duyurdu. Milyonlarca insanın kaderinin belirleneceği bu toplantıyı
halka ulaştırmakla görevli basın mensupları arasında ayrım yapılarak, sadece iktidara yakın ajansların alınması açıkça bir sansürdür. Pandemi koşullarını bahane eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşananları halktan saklamayı tercih etmiştir. Bakanlık derhal bu tutumundan vazgeçmelidir. Bu sansürcü zihniyet gazeteciliği engelleyemeyecektir”2526 paylaşımında bulundu.2527
3 Aralık 2021
● Aralarında gazeteler Yarın, Akdeniz Gerçek, Bursa Hakimiyet, Konya Merhaba ve Güne Bakış’ın
yerel gazete temsilcileri, Mayıs ayından bugüne Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun artan kağıt ve
döviz fiyatlarına karşın Türkiye’de yaklaşık bin gazetenin beklediği resmi ilan tarifesini belirlemediğini
açıkladı. Bu nedenle yazılı basının krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, BİK’i genel kurul toplantısını
düzenleyerek, acil tedbirler almaya davet etti. Gazete temsilcileri, kağıt bulamadıklarını, çalışanların maaşlarını ödemekte zorlandıklarını vurgulayarak, BİK’in ilan tarifesini artırma, ilan alma kriterlerinde gevşeme,
KDV’nin azaltılması ve hibe taleplerinde bulundu.2528 Kanuni yapısı itibariyle 36 üyeden oluşan BİK Genel
Kurulu’nun, 12 kişiden oluşan basın ve 12 kişiden oluşan tarafsız üye seçimleri yapıldığı halde hükümet
üyesi 12 kişinin ataması halen yapılamadı. Bu nedenle de genel kurul toplantısı düzenlenmiyor.2529
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın park içerisindeki diğer işletmelerle kira sözleşmesini yenilerken yalnızca 32 yıllık ÇGD binasını
yıkma kararı aldığı için “Kara Ödül”e değer görüldüğünü açıkladı.2530 ÇGD, “ÇGD Bursa, 32 yaşında...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisine verilen ödülü almak için törene katılmadı...
Kara Ödül için kendilerini ‘tebrik’ ediyoruz” denildi.2531
4 Aralık 2021
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 4 Aralık 1945’te Tan Gazetesi’ne yönelik
saldırıyı anmak için yaptığı açıklamada, “Tan Olayı sırasında İstanbul'da sıkıyönetim olmasına karşın göstericilerden yargılanıp mahkûm olan olmadı. Gazetecilere ve gazete binalarına yönelik saldırılar ne yazık ki
günümüzde de devam ediyor” denildi. Açıklamada, “4 Aralık basın tarihimizin acılı ve ayıplı sayfalarından
birini anımsatır. 4 Aralık 1945’te Zekeriya Sertel, Halil Lütfü Dördüncü ve Ahmet Emin Yalman’ın ortaklığında kurulan Tan Gazetesi saldırıya uğramış, gazete binası büyük hasar görmüş, makineler kırılmış, kâğıt
bobinleri Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye doğru yollara dökülmüştü. Saldırı Tan Gazetesi başyazarlığını
yapan Sabiha Sertel’in solcu yazıları bahane edilerek yapılmıştı. Sabiha Sertel genellikle kadın eşitliği, hak
https://sendika.org/2021/12/kasim-ayinda-56-kadin-gazeteci-siddete-tehdide-ve-tacize-maruz-kaldi-638978/
https://politikahaber.org/dfg-kasimda-136-gazeteci-yargilandi/
2526 https://twitter.com/TGSAnkaraSubesi/status/1465943262942973952
2527 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/254217-tgs-asgari-ucret-tespit-komisyonu-ndaki-basin-kisitlamasi-sansurdur
2528 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/gazeteler-iflasla-karsi-karsiya-basin-ilan-kurumundan-acil-cozum-bekleniyor-490735h.htm
2529 http://www.yarin11.com/bilecik/yerel-basin-sorunu-ulusala-tasindi-h20029.html
2530 https://cgdbursa.com/2021/12/03/cgd-bursadan-alinur-aktasa-kara-odul-persona-non-grata/
2531 https://twitter.com/CGD_BURSA/status/1466464544168022022?t=_9-MmlM-Z3geciq3_eD6SQ&s=08
2524
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ihlalleri, sosyalizm yazıları ve hükümete yönelik eleştirileriyle tanınıyordu. Bugünü anlamak için 4 Aralık
1945’te yapılan Tan Baskını’nı hiç unutmamalıyız” denildi.2532
6 Aralık 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
avukatının talebi üzerine, Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat 2020’de TBMM çatısı altındaki grup toplantısındaki
konuşmasına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Çelik, söz konusu erişim engeli ve yayın yasağı kararına
imza atan İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimi İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek,
“Başkanımızın konuşması ile ilgili olarak yayın yasağı ve erişim engeli koyanlardan hesap sormak boynumuzun borcu olsun! Görevini kötüye kullanan ve dahası siyasi güdülerle hareket eden bu hakim hakkında
derhal suç duyurusunda bulunup takipçisi olacağız” dedi.2533
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu adına, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Katar seyahati öncesinde havalimanındaki basın toplantısında gazetecilere soruların verilmesine
ilişkin, “İktidar güdümünde yayıncılık yapan basın kuruluşlarında çalışan basın mensuplarının alındığı toplantının sorular kısmında mesleğimiz adına bir ‘utanç’ yaşandı” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Erdoğan,
kendisine yöneltilecek ‘sorular’ı yanıtlamak üzere basın mensuplarının karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığının bu ve benzeri toplantılarda Erdoğan’a sorulacak soruları organize ettiği yönündeki
basın özgürlüğü karşıtı uygulaması, Katar ziyareti öncesi Yeniçağ gazetesi tarafından deşifre edildi. Erdoğan, AA, DHA, A Haber ve CNN Türk’ten basın mensuplarının sorularını, sorulardan bihabermişçesine yanıtladı. Milyonların önünde tam bir tiyatro oynandı. Bu durum, iktidar için ‘güvenli’ bir basın toplantısı,
iktidar yanlısı basın için ‘kazasız’ bir toplantı, halk adına habercilik yapan gazeteciler içinse yaşanan rezaletin ortaya dökülmesidir” denildi. Yeniçağ, “Katar’a ziyareti öncesi Erdoğan’a sorulması için gazetecilere
verilen sorular sızdı” başlığıyla yayınladığı haberde, Erdoğan’a kimin hangi soruyu soracağına yer vermişti.2534 Haberde iddia edildiği gibi Erdoğan’a aynı sorular yöneltildi.2535
8 Aralık 2021
● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un danışmanı olarak
Meclis’te işe alınan gazeteci Nasuhi Güngör’ün, “Habertürk yorumcusu” sıfatıyla ekranda muhalefeti eleştirip, iktidarı savunmasını meclis gündemine taşıdı. Tanal, “Nasuhi Güngör, burada personel. Habertürk’ün
haber yorumcusu olarak çıkıyor. Nasıl bunu yaparsınız? Gelip diğer tüm muhalefet partilerini eleştiriyor.
Var mı sizin vicdanınız? Hem Meclis’ten maaş alacak hem sigortası ödenecek ve Habertürk’te de siyasi
yorumcu geçecek. Bu da sizin imzanız ve buranın personeli” tepkisini gösterdi.2536
9 Aralık 2021
● Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Yazı İşleri Müdürü Arlene Getz tarafından hazırlanan CPJ
özel raporuna göre,2537 2021 yılında hapisteki gazeteci sayısı, dünyada bugüne dek kaydedilen en yüksek
rakama ulaştı. Rapora göre, dünya çapında 1 Aralık itibarıyla 293 gazeteci cezaevlerinde tutuklu bulunuyor,
son bir senede en az 24 gazeteci yaptığı haber nedeniyle öldürüldü ve öldürülen 18 gazetecinin ise yaptığı
haber nedeniyle mi öldürüldüğü netleştirilemedi. Raporda cezaevlerinde en fazla gazeteci olan ülke Çin iken
onu takip eden ülkelerin Vietnam, Belarus, Türkiye, Eritre, Suudi Arabistan, Rusya ve İran olduğu belirtildi.
CPJ Genel Müdürü Joel Simon, “Bu, dünya çapında hapiste bulunan gazetecilerle ilgili olarak, CPJ’nin altı
yıldır üst üste kaydettiği en yüksek rakam. Bu rakam iki içinden çıkılmaz zorluk olduğuna işaret ediyor.
Hükümetler bilgiyi kontrol etmek ve yönetmek için kararlı ve bunları yapmak için gösterdikleri çabalar
konusunda da oldukça arsızlar” dedi.2538
10 Aralık 2021
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerine ve şiddete son verilmesini talep edilerek, bu kapsamda medya patronlarına
baskı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda çağrıda bulunuldu. CFWIJ, tarafından yayınlanan
2532

https://www.evrensel.net/haber/449450/tgc-bugunu-anlamak-icin-4-aralik-1945te-yapilan-tan-baskinini-hic-unutmamaliyiz

2533https://www.gercekgundem.com/siyaset/316476/erdogan-istedi-kilicdaroglunun-konusmasina-sansur-geldi-chp-karari-veren-hakimle-ilgili-harekete-geciyor

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/katara-ziyareti-oncesi-erdogana-sorulmasi-icin-gazetecilere-verilen-sorular-sizdi-491254h.htm
http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3915
2536 https://yeniadana.net/haber/mecliste_memur_gazeteci_nasuhi_gungor_tartismasi-67396.html
2537 https://cpj.org/reports/2021/12/number-of-journalists-behind-bars-reaches-global-high/
2538 https://www.dw.com/tr/cpj-d%C3%BCnyada-293-gazeteci-hapiste/a-60064004
2534
2535

274

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

raporda ayrıca Türkiye’de kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerinde bu yıl yüzde 244 artışın kaydedildiği
belirtilerek, dünya genelinde bu yıl en az 810 kadın gazetecinin şiddete ve tehditlere maruz kaldığı, 11 kadın
gazetecinin ise öldürüldüğü açıklandı.2539 Kadın gazetecilere açılmış 94 ayrı davanın bulunduğu, 82 kadın
gazetecinin alanda haber takibi yaparken fiziksel saldırı ve engellemelere maruz kaldığı, 18 kadın gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi. CFWIJ açıklamasında, “Kadınlar, devletlerin uyguladığı baskının yanı sıra
faaliyet gösterdikleri toplumsal düzen içerisinde de cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyor. Kadın gazetecilerin haklarının korunması hayati önem taşımaktadır. Basın odalarının ve medya patronlarının, kadın gazetecilerin koşullarını göz önüne alarak ayrımcılığa maruz kalmalarını engellemelerini ve güvenli ortamlarda
çalışmaları için gereken ortamları sağlamalarını talep ediyoruz. ‘Dünyayı turuncuya boyarken’ kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerine ve şiddete son verilmesini istiyoruz” denildi.2540
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, Türkiye’de bağımsız medyanın karşı karşıya kaldığı zorluklara ve tehditlere dikkati çekmek için amacıyla kampanya başlattı. Kampanya tanıtım videosunda, “Türk hükümeti tarafından adli taciz, orantısız yasalar, çevrim içi saldırılar ve
karalama kampanyaları, düzenleyici para cezaları, reklam ve yayın yasakları gibi çeşitli yöntemlerle medya
üzerindeki baskıyı sistematik olarak artırdığı” belirtildi. Videoda, “Hükümet, dostça sahiplik ağları aracılığıyla ana akım basının çoğunluğunu da ele geçirdi” denildi. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Bu kampanya, hükümetin bağımsız medyayı olası tüm cephelerde sansürleme çabalarının ciddi seviyesini vurguluyor. Ancak sansür ne kadar büyük olursa olsun, baskı ne kadar güçlü olursa olsun, Türkiye
gazetecilerinin eleştirel, olgusal ve bağımsız habercilik konusundaki özverileri sayesinde gerçeğin her zaman bir çıkış yolu bulacağına da dikkat çekiyor” dedi.2541
● Gaziantep Barosu’nun, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, AİHM tarafından
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında verilmiş olan kararlara direnen ulusal mahkemelere değinilerek, “güncel ihlal kararlarına karşı ulusal mahkemelerce verilen uymama kararları, bu kişilerden bağımsız olarak, ‘anayasal hukuk devleti’ ilkesini hiçe saymaktadır” denildi.2542
● Adalet İçin Hukukçular İnsan Hakları Komisyonu’nun, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Döneminde Türkiye’de İfade Özgürlüğü” raporuna göre, 2014-2020 yılları arasında 211 bin 523 kişi düşünce ve
ifade özgürlüğü hakları kapsamında yargılandı. AYM’nin ifade özgürlüğü kapsamında verdiği hak ihlali
kararı sayısı 2014 yılında sekiz iken 2020 yılında 76 kat artarak 605’e ulaştı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamalı soruşturmalarının 2015-2017 yılları arasında, 2012-2014 yıllarına göre 35 kat arttığına dikkat
çekildi. Raporda, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bugüne kadar yüzlerce insan tutuklanmış, cezaevlerinde diğer suç tiplerinden ayrı Cumhurbaşkanına hakaret koğuşları açılmıştır. 2020 yılına kadar sayısal
verilerde katlanarak artış gözlenmiş olup sadece 2020 yılında bir önceki yıl verilerinden bir miktar eksilme
yaşanmıştır. Bunun nedeni ise ifade özgürlüğünün alanının genişlemesi değil aksine yurttaşlarda gözaltına
alınma ve tutuklanma korkusunun yaygınlaşmış olması, Cumhurbaşkanı’yla ilgili konuşma, paylaşım ve
benzeri şekillerde ifadelerden sakınma ve hatta oto sansürün gelişmesinin etkisi olduğu gözlemlenmektedir”
denildi.2543
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’in 22 Aralık 2020’de ifade, özgürlük ve güvenlik,
serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmettiği eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği “derhal serbest bırakılma” kararının yerine getirilmesi konusunda çağrıda bulundu. Avrupa Konseyi’nin
üst düzey komitesi, AİHM’nin 10 Aralık 2019’da verdiği iş insanı Osman Kavala kararını uygulamayan
Türkiye hakkında da ihlal süreci başlatılmasını istedi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Türkiye’de
insan hakları standartları AİHM kararlarına rağmen ihlal edilmeye devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye’de
adalet bakımından iktidarın politikalarını yerine getiren bir mekanizma akla geliyor. Tabii Avrupa Konseyi’nin Kavala ve Demirtaş kararları ile ilgili gelen süreç daha öncesinde medya özgürlüğü alanında birçok
dosyada renk vermişti. Cumhurbaşkanına hakaret davaları, terörle mücadele kanununun aydınlara ve gazetecilere karşı bir silah olarak kullanılması dolayısıyla birçok boyutta gazetecilik ve gazeteciler yardımıyla

2539

https://gazetekarinca.com/kadin-gazetecilere-yonelik-siddet-turkiyede-hak-ihlali-yuzde-244-artti/

2540https://ankahaber.net/haber/detay/gazetecilikte_kadin_koalisyonu_kadin_gazetecilere_yonelik_hak_ihlallerine_son_verilmesini_istiyo-

ruz_65365#.YbNvfhg__Pk.twitter
2541 https://t24.com.tr/haber/uluslararasi-basin-enstitusu-nden-turkiye-de-basin-ozgurlugu-kampanyasi-sansur-gercegi-bukemez,999918
2542 https://ankahaber.net/haber/detay/gaziantep_barosu_cezaevleri_akademisyen_basin_emekcileri_aktivist_ve_siyasilerle_dolu_65382
2543 https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-icin-hukukculardan-ifade-ozgurlugu-raporu-6-yilda-211-bin-523-yargilama-haber-1545027
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ağır krizler yaşamıştı. Gazetecinin haber verme hakkı, kamuoyunun ilgilenme hakkı özelinde konuşacak
olursak durumun eleştirel ve araştırmacı gazetecilerin tasfiyesi üzerine yaygınlaşan bir vaziyet aldığını söyleyebiliriz” dedi.2544
12 Aralık 2021
● Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, RTÜK’ün Hasan Can Kaya’nın Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programına inceleme başlatmasına2545 “Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı, bundan
sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK” paylaşımıyla tepki
gösterdi.2546
13 Aralık 2021
● İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM Genel Kurulu’nda, “Bu düzen böyle gitmez.
RTÜK’ü ceza veren ve muhalefeti, basını, medyayı susturan bir kurum olmaktan çıkartmamız lazım ve
RTÜK’ü sansür aracı olmaktan çıkarmamız lazım, eğer daha iyi yayıncılık ve daha iyi demokrasi istiyorsak”
eleştirisinde bulundu.2547
14 Aralık 2021
● ÇGD Kasım Ayı Medya İzleme Raporu’na göre, ay içinde altı haber içeriğine, yayımlandığı 127
haber sitesi üzerinden erişim engeli getirildi. 93 kişinin yargılamasına devam edildi. İki basın mensubu
gözaltına alındı, üçü tehdit edildi, hedef gösterildi, biri saldırıya uğradı. 19 basın emekçisi işten çıkarıldı.
ÇGD’nin rapora ilişkin açıklamasında, “Yargının, uzun zamandır sessiz kaldığı iktidarın düşünce ve ifade
özgürlüğü ile basın özgürlüğü karşıtı uygulamalarını geç de olsa durdurması, olumlu adımlardır ancak yeterli değildir. Türkiye’nin demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak kalmasının yegâne yolu, temel hak
ve özgürlüklerimizin özgürce kullanılması ve bu kapsamda basın özgürlüğünü güvenceye alan düzenlemelerdir” denildi.2548
15 Aralık 2021
● Kendine Muhabir sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV sahibi Arif Kocabıyık, “Kişisel verileri alenen
yayma” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmaları
üzerine susturulmaya çalışıldıklarını belirtti. Köksoy, “Susmak istemiyorum. Korkmuyoruz… Ev hapsi sürecinde insanları eve davet edip röportaj yapmaya devam edeceğim. Sokak röportajları durmayacak, insanlar
susmayacak” dedi. Kocabıyık da “Erdoğan konuştu, ertesi gün bizleri gözaltına aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce sosyal medya ile ilgili bir açıklama yaptı. Ertesi gün şafak operasyonu ile bizler evlerimizden alındık. Bana açılan soruşturmaların sayısı 100’ü geçti. Bu suçlamaların üçte biri cumhurbaşkanına
hakaret. Cumhurbaşkanına hakaret cezasının tabanı sekiz ay bana 14 ay veriyorlar çünkü bana hem ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ten ceza açılıyor hem de yaymak ve yayınlamaktan. Ben çift dikiş ceza alıyorum.2549
Ev hapsi vererek insanlardan uzaklaştıracaklarını düşünüyorlar, demokrasiye inanıyoruz, bizi böyle cezalandıramazlar.2550 Tamamen siyasi etki altına alınmış bir karar” diye konuştu.2551
● İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Artvin’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi düzenlenen eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu ölen
Metin Lokumcu için yaptığı ortak açıklamada, “İnsan hakları ve adalet isteyen herkesi, 20-21 Aralık 2021
tarihlerinde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davayı izlemeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı. Açıklamada, “Toplumsal olaylarda gaz kullanımının engellenmesi ve cezasızlıkla mücadele için ciddi
öneme sahip bu davayı izlemeyi sürdürecek ve ölümüne yol açan asli nedenin aşırı/yoğun/ölçüsüz kimyasal
gaz kullanımı olduğu bilimsel raporlar ile kanıtlanan Lokumcu için adalet istemeye devam edeceğiz” denildi.2552
16 Aralık 2021
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-insan-haklari-yaygin-mudahale-altinda/6348113.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/farah-zeynep-abdullahtan-hasan-can-kaya-gondermeli-rtuk-tepkisi-oh-be-yine-turk-aile-yapisi-ve-ahlakini-rtuk-1892014
2546 https://twitter.com/fzaofficial/status/1468695086825447446
2547 https://ankahaber.net/haber/detay/cesur_rtuku_sansur_araci_olmaktan_cikarmamiz_lazim_eger_daha_iyi_demokrasi_istiyorsak_65668
2548 https://www.medyayazar.com/medya/gazetecilere-baski-kasim-ayinda-da-surdu-h10600.html
2549 https://t24.com.tr/haber/ev-hapsine-carptirilan-sokak-roportajcisi-arif-kocabiyik-bana-acilan-sorusturmalarin-sayisi-100-u-asti,1000588
2550 https://tele1.com.tr/ilave-tv-yayincisi-arif-kocabiyik-neden-ev-hapsi-cezasi-aldigini-anlatti-525251/
2551 https://www.gazeteduvar.com.tr/sokak-roportajcilarindan-ev-hapsi-tepkisi-biz-de-insanlari-eve-davet-edecegiz-haber-1545444
2552 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/254856-metin-lokumcu-davasina-cagri-adalet-istemeye-devam-edecegiz
2544
2545

276

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre dünya
genelinde 488 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde tutulurken, 46 medya mensubu öldürüldü. Raporda,
Türkiye en fazla gazetecinin hapsedildiği ülke olmasa bile hapsedilme riski, adli kontrole tabi tutulma veya
pasaportun elinden alınma korkusunun her zaman bulunduğu ülke olarak kaydedildi. Ayrıca Türkiye’de
medyanın yaklaşık yüzde 90’ının hükümet kontrolünde olduğu belirtildi. Türkiye’nin buna karşın bir sıra
yükselmesinin sebebi ise geçen yılki listede kendisinden önde olan kimi ülkelerde koşulların kötüleşmesine
ve Türkiye’de bir takım reform düzenlemelerin ardından gazetecilerin tahliye edilmesiyle, geçmişe göre
tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesine bağlandı. Böylece Türkiye, muhalefete yönelik baskıların artması nedeniyle beş sıra gerileyen Belarus’un yerine yerleşerek 153’üncü sırada yer aldı.2553
18 Aralık 2021
● Avrupa ülkelerine siyasi gerekçelerle göç etmek zorunda kalan genç avukatlar tarafından kurulan
Koşulsuz Adalet Hareketi’nin, Strasbourg’daki AİHM binası önündeki 55’inci buluşmasında, Türkiye’de
yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.2554
● Cumhuriyet Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı işleri editörü Cafer Kurt, muhabir Hazal
Ocak, Yazı işleri Editörü Münevver Oskay, portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, yazar Mustafa Kemal Erdemol ve editör Bilal Çelik, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın işe
geri döndürülmemesine tepki amacıyla gazeteden ayrıldı. Ocak, “Gazetenin gerçek bekçisi Küçükkaya da
ayrıldığına göre bana da yol göründü. 20 yaşında Uğur Mumcu hayaliyle kapısından girdiğim gazeteden
bugün itibarıyla ayrıldım. Cumhuriyet’ten mezun oldum” dedi.2555 Çelik de, “Ben de az önce büyük bir
gururla girdiğim Cumhuriyet’ten ayrılma kararı aldım. Aylardır burada beraber direndiğim arkadaşlarımla
gurur duyuyorum. Şu an içeride hala mücadele veren ve gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlarımla dayanışmam sürecek”2556 mesajını paylaştı. Erdemol da, “Hoşça kal cumhuriyet... emekçi arkadaşlarımız için
işinden olan Aykut’u ve giden dostlarımı yalnız bırakamam.. Umarım kibrin, otoriterliğin, saygısızlığın,
kendini beğenmişliğin, tek adamlığın ‘alev’inden kurtulursun bir an önce.. O ‘alev’e gaz olacağıma işsiz
kalırım daha iyi...”2557 dedi.2558
19 Aralık 2021
● Aralarında Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin yer aldığı
meslek örgütleri, İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı
vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması, herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar
takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi. Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada da “Gaziantep’teki canlı yayın sırasında Sarıkaya’nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e şiddet uygulamasını kınıyoruz. Bu kabul edilemez davranış nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu gerekli süreci
işletecektir” denildi.2559
● TGS, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı kınayarak, Demir’e gerekli hukuki desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Açıklamada, “Sarıkaya’nın İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz.
Sarıkaya’nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz. Demir’in yanındayız, dava açmak isterse kendisine hukuki destek de sağlayacağız. Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz” denildi.
TGS, Demir’in, Sarıkaya hakkında hukuki süreç başlatacağı bilgisi üzerine “Bu davada sonuna kadar destekçisiyiz. Habertürk yönetiminden de gereğini yapmasını bekliyoruz” açıklaması da yaptı.2560
https://t24.com.tr/haber/basin-ozgurlugunde-2021-bilancosu-488-gazeteci-hapiste-46-gazeteci-olduruldu,1001258
https://kronos34.news/tr/2014te-tutuklanan-polisler-icin-aihm-onunde-adil-yargilama-talep-edildi/
2555 https://twitter.com/SHazalocak/status/1471444246498623490?t=wI-QDyc544bYm0hMQsiMGA&s=08
2556 https://twitter.com/bllcelik_/status/1471815887514705926?t=oxcVjbMt6rwFH5eo6fLbSA&s=08
2557 https://m.bianet.org/bianet/medya/254963-cumhuriyet-te-4-gazeteci-istifasi
2558 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhuriyet-gazetesinde-3-isim-daha-istifa-etti-haber-1546010
2559 https://ankahaber.net/haber/detay/gazetecilik_meslek_orgutlerinden_muharrem_sarikayaya_tepki_66431#.Yb-ULr6NKOU.whatsapp
2560 https://ankahaber.net/haber/detay/gazetecilik_meslek_orgutlerinden_muharrem_sarikayaya_tepki_66431#.Yb-ULr6NKOU.whatsapp
2553
2554
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● Basın Konseyi, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı “Televizyon Yayınındaki Şiddeti Kınıyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le
yaptığı röportaj sırasında, teknik aksaklığa sinirlenip bir meslektaşına tokat atacak kadar kontrolünü kaybetmiştir. Kimse yayın stresine, canlı yayın aksaklığına sığınıp şiddet uygulayamaz. Ekranın önünde ve
arkasında çalışanlar eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Yayıncılık bir disiplin işidir. Milyonların önünde
program sunuyorsanız ne olursa olsun kontrolünüzü kaybetmeyeceksiniz, emeğe saygı göstereceksiniz. Bu
ayıplı hareketinin ardından özür dilemiş olsa da meslektaşını tokatlayan program sunucusunu, buna tepki
göstermeyen konuk belediye başkanını da kınıyoruz. Böyle bir hareketin bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz” denildi.2561
20 Aralık 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı İstanbul’daki Habertürk binası önünde yaptıkları eylemle protesto ederek, Sarıkaya’nın tüm meslek örgütlerindeki üyeliklerinin sonlandırılması için çağrıda bulundu. DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, emekçilere atılan tokadın affedilemez olduğunu belirterek, olayın görüntülerinin
çıkması ve sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine birçok gazetecinin Sarıkaya'nın kendilerine de kötü
davrandığını, mobbing uyguladığını dile getirdiğini aktardı. Eren, “Gelen tepkiler üzerine Sarıkaya Habertürk’ün Ankara Temsilciliği’nden istifa ettiğini açıkladı. Ancak gazete ve televizyondaki görevlerine devam
edip etmediği net değil. Pek çok basın emekçisinin kolektif çabasıyla sürdürülebilen bir yayın faaliyetinde
iş arkadaşına şiddet uygulamak, hele de bunu sırtını dayadığı güce, konumuna, unvanına güvenerek yapmak,
asla kabul edilemez. Habertürk yönetimine çağrımız Sarıkaya’nın bütün görevlerinin sona erdirilmesidir”
dedi.2562
● Antalya Gazeteciler Cemiyeti, dolar kurundaki dalgalanmaya paralel değişim gösteren yazılı basındaki kağıt maliyetleri nedeniyle mevcut ekonomik duruma dikkat çekerek, destek sağlanmaması ve ilan
bedellerinin artmaması halinde yerel medya kuruluşlarının kapanacağını “Acil önlem çağrısı” başlıklı açıklamasında belirtti. Bu açıklamada, “Asgari ücret artışı memnuniyet vericidir ancak benzer iyileştirmeler
basın işletmeleri için sağlanmazsa basın mensupları çalışacak kurum bulamayacaktır. Doların son bir yılda
yüzde 100’den fazla artmasının yanı sıra, basın kuruluşlarının girdileri de Dolar bazında yüzde 75’lere dayanan oranda arttı. Toplam artış daha önce de belirttiğimiz gibi yüzde 200’ü aştı. Özellikle Anadolu basını
artık nefes alamaz duruma geldi. Gerekli destekler sağlanmaz ve Basın İlan Kurumu (BİK), ilan bedellerini
bir an önce artırmazsa 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretteki artışın da etkisiyle yüzlerce yerel medya
kuruluşu kapanacak, binlerce medya çalışanı işsiz kalacaktır” denildi.2563
● Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), dernek üyesi olan Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e
tokat atması nedeniyle gazetecilik mesleği onuruna aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk
ettiklerini açıkladı. PMD Başkanı Kemal Aktaş, “Bir gazeteci olarak Sarıkaya’nın bir basın emekçisi arkadaşımıza uyguladığı şiddetin hiçbir şekilde kabul edilir bir yanı yoktur. Her şeyden önce insan onurunu
rencide edici bu davranışı derneğimizin yönetimindeki üyelerimizle paylaştım. Dernek tüzüğü gereği gazetecilik onuruyla bağdaşmayan davranışından dolayı Sarıkaya’yı yönetim olarak disiplin kuruluna sevk ettik”
dedi.2564
21 Aralık 2021
● Cumhuriyet yönetimine ve Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper
İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Bilgin Demir ve birinci sayfa editörü Murat Ataş istifa etti. Demir,
“Veda vakti. 24 yılın sonunda yüreğimi saran bir sızı. Güzel günlerde buluşmak umuduyla Hoşça kalın
arkadaşlar, sen çok yaşa Cumhuriyet”2565 dedi.2566
https://ankahaber.net/haber/detay/gazetecilik_meslek_orgutlerinden_muharrem_sarikayaya_tepki_66431#.Yb-ULr6NKOU.whatsapp
https://t24.com.tr/haber/disk-basin-is-muharrem-sarikaya-nin-butun-gorevleri-sona-erdirilmeli,1002277
2563 http://www.gunhaber.com.tr/haber/AGC-Basin-sektoru-nefes-alamiyor/493171
2564 https://www.izgazete.net/genel/parlamento-muhabirleri-dernegi-sarikaya-yi-disiplin-kuruluna-h75631.html
2565 https://twitter.com/aycabilgindemir/status/1473596903397130240?s=21
2566 https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-gazetesinden-4-istifa-haberi-daha-geldi,1002385
2561
2562

278

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

23 Aralık 2021
● Uluslararası Af Örgütü’nün “Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir” raporunda, “Türkiye’de toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir siyasi irade yok” denildi.2567 Kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlik verilerine yer verilen raporda, şiddetin ve cezasızlığın önlenmesine yönelik Türkiye’de bağlayıcı ulusal,
bölgesel ve uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına işaret edildi. Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Koordinatörü Göksu Özahıshalı, “Kadına yönelik şiddet büyük bir insan hakları ihlalidir. Bu rapor
ile amacımız Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından Türkiye’deki mevzuat, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler, BM organları, Avrupa Konseyi ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların
tavsiyeleri üzerinde yapılan incelemeler ve Türkiye’deki çeşitli kadın hakları örgütleriyle yapılan istişarelerle, Türkiye’nin kadın haklarını korumak konusunda devam eden yükümlülüklerinin genel bir değerlendirmesini yapmak, yetkililere üzerlerine düşen görevleri hatırlatmaktır” dedi.2568
25 Aralık 2021
● Avrupa Yargıçlar Birliği, beş buçuk yıldır Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu eski
Yargıtay üyesi Hüsamettin Uğur’un yaşadığı hak ihlallerini anlattığı mektubu sitesinde yayınlayarak, söz
konusu ihlallere son verilmesi konusunda çağrıda bulundu.2569
27 Aralık 2021
● Aralarında Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı, Diş Hekimleri Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, KESK Şubeler Platformu’nun bulunduğu örgütler, sağlığa erişim hakları engellenen tutuklulara ilişkin açıklamasında, cezaevlerindeki durumun uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda çağrısında bulundu. Diyarbakır Tabip
Odası Başkanı Elif Turan, cezaevlerindeki 220 bin kapasiteye rağmen 294 bin kişinin tutulduğuna dikkat
çekti.2570
28 Aralık 2021
● TGC Yönetim Kurulu, gazetecilerin ekonomik krizden zarar gördüğüne dikkat çekerek, “Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz medyada çalışan meslektaşlarımızı da ağır bir biçimde etkilemiştir. Siyasi
ve ekonomik baskıyla kapatılan yüzlerce yayın organında, 12 bine yakın gazetecinin işsiz kaldığı bir ortamda çalışan gazeteciler de yoksulluk seviyesindeki maaşlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır” açıklaması
yaptı. Açıklamada, “Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin Basın İş
Kanunu kapsamındaki sözleşmeyle çalıştırılmaması en önemli sorunlardan biridir. Çünkü beraberinde ciddi
hak kayıplarını getirmektedir. Uygulamada gazeteci ile işvereni arasında 1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, 2.
Belirli Süreli İş Sözleşmesi, 3. Telif Sözleşmesi olmak üzere üç tip sözleşme imzalanmaktadır. Telif sözleşmesi adı altında çalışan bir gazeteci ilk olarak Basın İş Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Esas
önemli yanı ise sosyal güvenlik hakları kısıtlanmış ve sigortasız çalışmış olmaktadır. Basın İş Kanunu ile
çalıştırılması gereken gazeteciler sıklıkla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşmeye zorlanmaktadır.
Bu çalışma biçimi de gazetecinin haklarını kısıtlayan bir uygulama biçimidir. Gazetecinin 4857 sayılı İş
Kanunu kapsamında çalıştırılmasının en önemli sonucu Basın Kartı alamaması ve 5510 Sayılı Kanun’da
tanınan fiili hizmet zammı hakkından mahrum kalmasıdır” denildi.2571
● TBB Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa Konseyi’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eş
başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının uygulanmasına doğrultusunda uygulanacak ihlal
prosedürüne ilişkin, “AİHM kararının uygulanmamasına bizzat bir yargı kararı araç oluyor” dedi. Sağkan,
“Geldiğimiz noktada anayasanın 90. maddesi tamamen yok sayılıyor ve Avrupa Konseyi’nin bu tür ikazlarının sonunun nereye gideceğini hukukçu olarak öngörebiliyoruz. Buna en çok da yargının müsaade etmemesi gerekiyor. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasında en büyük vebal yargının üzerinde. Hızla
anayasasızlaşma sürecine eviriliyoruz. Çok üzüntü verici ve kaygılandırıcı bir durumdan bahsediliyor. Anayasadaki kuralların artık açıkça hem de yargı mercileri tarafından ihlal edilmesi çok farklı bir yere tekabül
ediyor. Basın hürdür, sansürlenemez yazıyor. Basın hür mü? Değil. İfade hürriyetinden her yerde
https://www.amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/TR_EUR4451092021.pdf
https://www.gazeteduvar.com.tr/uluslararasi-af-orgutunun-turkiye-sozleri-eyleme-gecir-raporu-yayinlandi-haber-1546538
2569 https://kronos34.news/tr/avrupa-yargiclar-birligi-husamettin-ugurun-mektubunu-dunyaya-duyurdu-hak-ihlallerine-son-verin/
2570 https://politikahaber.org/dkolerden-hasta-tutuklular-icin-derhal-tahliye-cagrisi/
2571 https://t24.com.tr/haber/tgc-ekonomik-kriz-gazetecileri-de-vurdu-maaslar-agir-bir-erozyona-ugradi,1004021
2567
2568
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bahsediliyor. Bugün medyada bir tweet atarken bile herkesin tedirgin olduğu gözaltıların göz dağına dönüştüğü bir süreci yaşamaktayız” dedi.2572
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Aradığınız
Hakka Erişilemiyor-Cezaevlerinde Sağlığa Erişim” başlıklı raporda2573, son 25 yılda cezaevlerinde yaşamını
yitiren tutuklu sayısının 2 bin 670 olduğunu açıkladı.2574
29 Aralık 2021
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda. Hafif
eleştiri yaptı diye, TV’de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa
hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın ya senin canını okuruz’” dedi.2575
30 Aralık 2021
● Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) “Ölüm İzleme”2576 raporuna göre, 2021 yılında 45 gazeteci
gazetecilik yaptığı için öldürüldü. Öldürülen gazetecilerden 40’ı erkek ve beşi kadın. Toplam 28 kişi çalışmaları nedeniyle hedef alındı, üçü çatışma haberini yaparken, ikisi sivil ayaklanmaları haber yaparken, ikisi
de görevdeyken öldürüldü. 11 gazetecinin öldürülmesi ise halen soruşturma altında. Rapora göre, Asya ve
Pasifik, çoğu Hindistan ve Afganistan’da meydana gelen 18 cinayetle 2021'de gazeteciler için en ölümcül
bölgeler arasında yer aldı. 2020’de listenin başında yer alan Amerika’da 10 cinayet, Meksika’da yedi, Kolombiya’da bir, Guatemala’da bir ve Haiti’de bir gazeteci öldürülmüştü. 2021’de Meksika’da yedi sayısıyla
dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla gazeteci öldürüldü. IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen, “Devletler gazetecilere yönelik saldırıları çözmek için daha fazlasını yapmalı. Uluslararası toplum, bu tür cinayetlerde suç ortaklığı yapan Suudi Arabistan gibi rejimlere yaptırım uygulamalı. Basına yönelik şiddet dalgaları, gazetecilerin hayatlarını riske atan konulardan kaçındığı yaygın bir otosansüre yol açabilir. Bu, katillerin hesap vermediği bir cezasızlık ortamıyla daha da kötüleşiyor” dedi.2577
31 Aralık 2021
● Cumhuriyet’ten istifa eden 24 gazeteci imzalı “Biz neden ayrıldık?” başlıklı açıklamada, vakıf
yönetimini hedef alınarak, “Tek adam yönetimine, ben yaptım oldu anlayışına karşı çıkarken evimizde,
Cumhuriyet’te aynı anlayışla yüz yüze geldik” tepkisi gösterildi.2578 Açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi yönetiminin, editoryal bağımsızlığa müdahale girişimleri, emek ve sendika karşıtı tutumu bizleri evimiz olarak
gördüğümüz, yıllarımızı adadığımız gazetemizden kopma noktasına getirdi. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken bu yaşananlar, emeği yüce değer olarak gören Cumhuriyet’in gazetecilik anlayışına vurulmuş darbedir. 2579Yaşamlarını Cumhuriyet’e adamış bizlerin ayrılmasıyla birlikte hiç şüphesiz Cumhuriyet’in hafızası
da vicdanı da silinmiştir” denildi.2580

Diğer Gelişmeler
2 Ocak 2021
● CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, canlı yayında İstanbul’da korona virüsü salgını kısıtlamalarına ilişkin bir fırıncıyla söyleşi sırasında zamlardan şikayet etmeye başlaması üzerine mikrofonu geri çekti
ve yayını sonlandırdı.2581 Fırıncı, “Mayalar 110 lira olmuş, vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla
devletimizden şunu bekliyoruz” dediği sırada muhabir “Teşekkür ediyoruz” diyerek yayını sonlandırdı.2582
Topçu ise, “Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. İtiraf etmek gerekirse o sırada
fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim. Çünkü bana verilen iki üç dakikalık
bir canlı yayın süresi vardı. Ben süreyi aştığımı düşünerek yayını kestim. Açıkçası yeterince tecrübeli olmayışımın faturasını ödedim” dedi.2583
https://tr.euronews.com/2021/12/28/tbb-baskan-erinc-sagkan-kavala-ve-demirtas-hakk-nda-en-buyuk-vebal-yarg-n-n-uzerinde
https://www.gazeteduvar.com.tr/chpden-cezaevi-raporu-son-25-yilda-641-kisi-intihar-etti-haber-1547097
https://gazetekarinca.com/chpden-cezaevleri-raporu-25-yilda-2-bin-670-tutuklu-yasamini-yitirdi/
2575 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ali-babacandan-patronlara-not-ediyoruz-mesaji-1896355
2576 https://ipi.media/programmes/death-watch/
2577 https://www.evrensel.net/haber/451500/ipi-2021de-45-gazeteci-gazetecilik-nedeniyle-olduruldu
2578 https://www.a3haber.com/2021/12/31/cumhuriyetten-istifa-eden-24-gazeteciden-ortak-bildiri-biz-neden-ayrildik/
2579 https://www.milligazete.com.tr/haber/8983822/cumhuriyet-gazetesinde-sular-durulmuyor-24-gazeteci-tek-tek-anlatti
2580 https://www.evrensel.net/haber/451590/istifa-eden-cumhuriyet-emekcileri-gazeteden-neden-ayrildiklarini-anlatti
2581 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cnn-turk-muhabiri-firinci-roportaji-icin-ozur-diledi-1803394
2582 https://www.birgun.net/haber/firinciya-halini-soran-cnn-turk-muhabiri-cevabi-duyunca-mikrofonu-geri-cekti-328853
2583 https://www.gazeteduvar.com.tr/cnn-turk-muhabiri-esnaf-dert-yaninca-roportaji-kesti-haber-1509138s
2572
2573
2574
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne 2015’te AKP’nin İstanbul 1.
Bölge’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu2584 rektör olarak atadı.2585
3 Ocak 2021
● HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı HDP’nin kapatılması çağrısıyla ilgili “HDP, ‘kapatıyoruz’ demekle kapatacakları bir parti değil” açıklamasında bulundu. “Kendisini teklik üzerinden inşa eden, bütün kimlikleri, farklılıkları ezmeye çalışan bir AKP-MHP
rejimi var” diyen Günay, HDP’nin Türkiye’de olmazsa olmaz bir realite olduğunu belirterek, “6 milyon oy
almış, aile ve yakın çevre hesaplandığında, 20 milyon destekçisi olan bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla
20 milyon destekçisi olan bir partiyi kapatmak, öyle kimsenin haddi değil” dedi.2586
4 Ocak 2021
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre.
2020 yılı içinde Dijital Hizmet Vergisi kapsamında 951 milyon 847 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.
Adıgüzel, 2020 yılı Merkezi Bütçe Gelirleri kapsamında Nisan’da 67 milyon 627 bin, Mayıs’ta 73 milyon
144 bin, Haziran’da 169 milyon 502 bin, Temmuz’da 105 milyon 529 bin, Ağustos’ta 137 milyon 832 bin,
Eylül’de 102 milyon 11 bin, Ekim’de 144 milyon 191 bin, Kasım’da 152 milyon 11 bin lira dijital hizmet
vergisinin toplandığını açıkladı. Adıgüzel, “Bizdeki dijital hizmet vergisi oranı, diğer ülkelere kıyasla da
hayli yüksek. Bu oran Fransa’da yüzde üç, İngiltere’de yüzde iki, Türkiye’de ise yüzde yedi buçuk. Ancak
burada sorgulanması gereken asıl konu, hatırlanacağı üzere iktidarın sosyal medya düzenlemesini meşrulaştırmak için başvurduğu dayanaklardan biri dijital platformların vergi vermemesiydi. Ama görülüyor ki
dijital platformların vergi ödemeyle ilgili bir itirazları yok” dedi.2587
● İstanbul Arnavutköy’de Sazlıbosna Barajı’nda görüntü alma çabasındaki Haber Global muhabiri
Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Ünsal Çakin, balçığa saplandı. Haberciler itfaiye ekipleri yardımıyla
iki saat süren çalışmayla kurtarıldı.2588
5 Ocak 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi’nden
bir grup öğrenci, “Bizim de Mahmut Ak gibi bir illetimiz var. Ama ODTÜ’de de, Boğaziçi’nde de direnişle
kazanacağız. Üniversite hakkımızı elimizden alanlara cevabımızı o kapılardan atlayarak verdiysek o direnişimiz bugün Boğaziçi’nden Melih’i atacaktır. Üniversiteler bilim isteyen, özgürlük isteyen öğrencilerindir;
sizin devlet aklınızın değildir” dedi.2589
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla ilgili “Bir kişinin siyasi görüşünün olması suç değil. Demokrasilerde apolitik birey olmaz, insan boşlukta yaşamaz” açıklamasında bulundu.2590
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.477 yeni hasta tespit edildiğini2591 ve 14.494 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.270.101, 194 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 21.879 olarak açıkladı.2592
● Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı” yazısında Serdar Akinan’ın Hayatımın Haberi kitabından alıntı yaparak, Erdoğan’ın Başbakan iken 6 Ocak 2005’te Endonezya
ve beş ülkeye daha yaptığı ziyaretlerinde eski Skytürk Genel Yayın Yönetmeni Akinan’ın boynunu sıktığı
iddiasını kaleme aldı. Söz konusu kitapta, Akinan, basın toplantısında kendisine söz verilmediğini ardından
toplantı sonunda Erdoğan’ın ‘Serdar, nasılsın’ sorusunu kendisine yönelttiğini aktardı.2593 Akinan, “Korumalar bir çember yapmıştı etrafımızda. Bir anda koluyla boynumu çok sert bir şekilde sıkmaya başladı Çok
canım yanda o anda ancak sesimi çıkartamadım. ‘Lan oğlum neden benim aileme küfrettiriyorsun’ dedi.
Aşırı öfkeliydi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, benim ailesine
üstelik ekrandan küfrettirdiğimi söylüyor ve oracıkta boğacakmış gibi boynumu sıkıyordu” diye yazdı.2594
https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinin-yeni-rektoru-prof-dr-melih-bulu-oldu
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulu-bogazicine-rektor-olarak-atandi-ogrenciler-tepki-gosterdi-1803094
https://www.evrensel.net/haber/422662/hdp-sozcusu-gunay-6-milyon-oy-almis-bir-partiyi-kapatmak-kimsenin-haddi-degil
2587 https://www.birgun.net/haber/8-ayda-951-milyon-lira-dijital-hizmet-vergisi-toplandi-329038
2588 https://www.gazeteduvar.com.tr/baraja-giden-haberciler-balciga-saplandi-haber-1509223
2589 https://twitter.com/istabip/status/1346482985286176770?s=20
2590 https://www.birgun.net/haber/ogrenciler-akademisyenler-universitesine-sahip-cikti-kayyum-rektore-hayir-329124
2591https://www.ntv.com.tr/turkiye/5ocak2021-corona-virus-tablosu-194-can-kaybi-14-bin-494yeni-vaka,a6_ZZl8MjUKt9hlQbVn3gg
2592 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2593 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-serdar-akinan-acikladi-erdogan-bogazimi-sikti-329206
2594 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/aytunc-erkin/erdogan-hangi-gazetecinin-boynunu-sikti-6197536/
2584
2585
2586
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6 Ocak 2021
● Nuray Mert, gazeteci Serdar Akinan’ın Hayatımın Haberi kitabında Erdoğan’ın boğazını sıktığına
dair iddiasına şahit gösterilmesini “Böyle yadırgatıcı bir olayı, eş dost muhabbeti içinde geçiştirecek tıynette
olsam, kendi adıma da böyle davranır, mevcut iktidar ile hoş geçinir, başıma bunca sorun açmazdım” diyerek yalanladı. Mert, “Kim olursa olsun, bir Başbakan’ın bir gazetecinin ‘boğazını sıkması’ zamanında normal karşılanacak, sonra da unutulacak bir mevzu olamaz. Akinan’ın başına böyle bir olay geldi ise, en azından benim haberim olmamıştır. Bu vesile ile bir hatırlatma yapayım, ben, Başbakan Erdoğan’ın Konya mitinginde, ‘namert’ diye itham etmesi üzerine ana akım medyadan kovulmuş ilk insanım” ifadelerini kullandı.
Otoriter bir düzende, “muhalefet” eleştirisi yapmayı siyasi ahlaka aykırı bulduğunu belirten Mert, “Pek çok
konuda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Hal böyle iken, ima üzerinden de olsa, ismimin ‘iktidar çevresine
yakınlık’, ‘arabuluculuk’ çerçevesinde zikredilmiş olması sessiz kalabileceğim bir konu değildir” diye
yazdı.2595
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun
rektör atanmasıyla ilgili devleti yönetirken adalet ve liyakatin önde tutulması gerektiğini, aksi tutumun kaosa neden olacağını söyleyerek, “Siz belli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz
çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AKP’den aday olduysanız, belli bir siyasi sorumluluk üstlendiyseniz, şimdi sivil hayata döndüyseniz o zaman size itibar ediliyor.
Ben Boğaziçi’ne tayin olan Rektörü tanımıyorum. Okuyorum geçmişini ama Boğaziçi gibi bir üniversiteye
de başka üniversitelere de bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi.2596
7 Ocak 2021
● AYM, ABD vatandaşı Rahip Andrew Craig Brunson’ın “tutuklama ve konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması ve tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı başvuruyu süre şartına uyulmadığı için reddetti.
AYM’nin gerekçeli kararında, “…başvurucunun tutuklama tedbirleriyle ilgili şikayetler bakımından tutukluluğunun sona erdirildiği 25 Temmuz 2018’den itibaren 30 gün içinde bireysel başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu itibarla 2 Ekim 2018’de yapılan başvuruda tutuklamayla ilgili iddialar yönünden süre aşımı
bulunduğu sonucuna varılmıştır” denildi.2597
● AYM2598, başvurucu kapatılan Zaman’ın eski yazarlarından Şahin Alpay’ın ileri sürdüğü, “kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi” iddiasını kabul etti ve başvurucuya 20.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçede, AYM’nin daha önce başvurucu hakkında aldığı ikinci ihlal kararı
üzerine Alpay’ın tutukluluk durumunun sonlandırıldığı ancak konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol
tedbirine karar verildiği hatırlatıldı.2599
● İçişleri Bakanlığı, Gaziantep’te ilçe belediye meclis üyeleri CHP’liler Hurşit Besle ve Adnan
Erol’u “terör örgütüyle irtibatlı oldukları” iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Şahinbey İlçe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve 17 Temmuz 2020’den beri tutuklu
Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılanması nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Şehitkamil İlçe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Adnan Erol da 17 Temmuz’da
tutuklanmıştı ancak 5 Ocak’ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. Erol da, Gaziantep 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı için görevinden
uzaklaştırıldı.2600
● WhatsApp, 4 Ocak 2021 güncellemesiyle kullanıcılarına zorunlu kıldığı yeni gizlilik politikasında,
“hesap kayıt, bağlantılar, durum, işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, diğer kişilerle etkileşim kurma ve
mobil cihaz bilgileri” için Facebook şirketleri ile paylaşma kararı alındığını duyurdu. Platform güncellemeye ilişkin “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve
bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin
https://www.birgun.net/haber/erdogan-bogazimi-sikti-iddiasina-sahit-gosterilen-nuray-mert-ten-aciklama-329379
https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-yandas-tayini-bir-kural-haline-geldi-329385
2597 https://www.milliyet.com.tr/gundem/aymden-rahip-brunsonin-tutuklulugu-ile-ilgili-hak-ihlali-yok-karari-6400085
2598 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/konutu-terk-etmeme-adli-tedbirinin-uygulanmasi-nedeniyle-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
2599 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinden-sahin-alpay-hakkinda-yeni-ihlal-karari/2101751
2600 https://www.haberturk.com/icisleri-bakanligi-iki-belediye-meclis-uyesini-gorevden-uzaklastirdi-2929616
2595
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sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve
pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” açıklamasında bulundu.2601
8 Ocak 2021
● AYM2602, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde piyade yüzbaşı olarak görevli başvurucu Barış Koç’un sıralı
amirlerine verdiği dilekçede kullandığı ifadeleri nedeniyle kınama cezasına çarptırılmasını “ifade özgürlüğü
ihlali” kabul etti. Koç’un dilekçesiyle ilgili alay komutanlığı, “askerlik adabı, askeri yazışma kuralları ve
üst amire hitap kuralları ile bağdaşmadığı” gerekçesiyle kınama ceza vermişti. AYM kararında ise, “Askerlerin dahil olduğu kamu görevlileri de toplumun diğer bütün bireyleri gibi ifade özgürlüğünden yararlanır”
tespiti yapıldı.2603
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin “Ben öğrencilerle niye
görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten
bir DHKP-C militanıdır. Yine başka bir siyasi partinin yönetiminde olanlar oradalar. Yaptıkları yasalara
uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır” açıklamasında bulundu. Erdoğan kendisine YÖK tarafından teklif edilen dokuz isim arasında Melih Bulu’nun da yer aldığını ve daha
önce iki üniversitede görev almış biri olduğunu belirterek, “Bana yasaların vermiş olduğu yetkiler noktasında ben Melih Bey’i layık gördüm” dedi.2604
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik “DHKP-C militanı” suçlamasında bulunması üzerine, “İstanbul İl Başkanımız gerekli
yasal yollara başvuracaktır” açıklamasında bulundu. Öztrak, “Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama,
bir ruhi sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal
yollara başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım. Sorumluluk
makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin
nereye gideceği belli değildi” dedi.2605
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yinelediği “eve
dön” çağrısı hakkında “Bahçeli’yi anlama gayretinden vazgeçmiş bir insanım. Kendisine tavsiyem, Erdoğan
çok şeyle meşgul. Bahçeli ve Doğu Perinçek'in zamanları çok. Emeklinin, çocuğuna bir şey götüremediği
için intihar eden işsizin, dört yıllık üniversite mezunu olup iş bulamadığı için gece oturup gündüz uyuyan o
gencin, esnafın derdine çare arayacak, el ele tutuşsunlar projeler yapsınlar ve büyük ortağa iletsinler. Türkiye’nin hayrına olacak bir iştir” dedi.2606
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü
evinde ziyaret etmesi ardından görüşmeyi “seçim ittifakı” ile açıklayarak, “Şu anda buna benzer görüşmeleri
yapmayı planlıyoruz. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ile de görüşmemiz oldu. Bundan sonraki
süreçte görüşmeler devam edecek” dedi. Erdoğan, “Benim bu ziyaretim hem nezaket hem de bu ittifak meselesinde seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda
olması lazım” açıklamasında bulundu.2607 Bu gelişme sonrasında Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise, “Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” diye konuştu.
Ziyaretin, “nezaket ziyareti” olduğunu ifade eden Karaduman, “Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup
konuşuruz” dedi.2608
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin
davada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Okan Şimşek
hakkında, “olay günü ve öncesinde meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu
sakladığı” belirtilerek “kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama

https://medyascope.tv/2021/01/07/whatsapp-son-guncellemeyle-birlikte-facebookla-veri-paylasimini-zorunlu-hale-getiriyor/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ust-komutanligina-sunulan-dilekcedeki-ifadeler-icin-disiplin-cezasi-verilmesi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/
2603 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aymden-askerlerle-ilgili-ifade-ozgurlugu-karari-/2102942
2604 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-bogazici-aciklamasi-ben-ogrencilerle-niye-goruseyim-329649
2605 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-oztraktan-erdogana-kaftancioglu-yaniti-1804627
2606 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55575848
2607 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-saadet-aciklamasi-gorusmeler-devam-edecek-329653
2608 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ziyaretinin-ardindan-saadet-partisi-nden-ittifak-cikisi-329627
2601
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kararı verdi. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Volkan
Şahin ve Veysal Şahin’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.2609
9 Ocak 2021
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion’un Türkiye’ye temsilci
atama kararı almasına ilişkin “TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük
erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de
temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz”2610
açıklaması yaptı.2611
● Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın yeni gizlilik politikasına ilişkin “Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim
Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli
riskler içeriyor” dedi.2612 Dijital verileri yerli ve milli yazılımlarla korumak gerektiğini kaydeden Koç,
“Kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi
Türkiye’de kalır” dedi.2613 Koç, vatandaşları yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ettiklerini vurgulayarak “Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, (Turkcell’in uygulaması) BİP ve Dedi gibi milli
ürünlerimizde var” ifadesini kullandı.2614
10 Ocak 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 1.017 yeni hasta tespit edildiğini2615 ve 9.138 yeni vaka
ile birlikte toplam vaka sayısını 2.326.256, 176 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 22.807 olarak açıkladı.2616
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, “Türkiye olarak basın
özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Erdoğan,
mesajında devamla “Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli
ilerlemeler kaydettik. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven
ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım
tamdır” ifadelerini kullandı.2617
11 Ocak 2020
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamındaki iddianameyi işaret
ederek, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık
ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle
açabilecektir” açıklaması yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açıldığını ifade eden Bahçeli, “Bunların en azılılarından birisi de CHP’nin ve İyi Parti’nin destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin Demirtaş’tır” dedi.2618
● Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, “Cem Yılmaz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi” adlı makalelerinde, cinselliğin, dekoltenin yoğun
olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu. Filmlerin toplum
üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi.2619

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hrant-dink-davasinda-yeni-gelisme-2-6202953/
https://twitter.com/ofatihsayan/status/1347906904752848897
https://www.ntv.com.tr/teknoloji/dailymotion-turkiyeye-temsilci-atadi,bwsze-FDX0qZW2fUJm-Ulg
2612 https://twitter.com/AliTahaKoc/status/1347990447852019713
2613 https://twitter.com/AliTahaKoc/status/1347990450771263488
2614 https://twitter.com/AliTahaKoc/status/1347996376135831552
2615 https://www.ntv.com.tr/turkiye/10-ocak2021-corona-virus-tablosu176-can-kaybi-bin-17-yeni-hasta,b-Mk4IuKMEehtutA17u_OA
2616 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2617 https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-basin-ozgurlugunden-hicbir-zaman-vazgecmeyecegiz-2932332
2618 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bahceliden-yargitaya-hdpyi-kapatin-cagrisi-6206770/
2619 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/cem-yilmaz-filmleri-icin-dinsel-inceleme/
2609
2610
2611
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● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Twitter’dan bir video paylaşarak, “Türk
basın hayatının ayrılmaz parçası olan yerel gazeteler ekonomik krizle birlikte kapanma noktasına geldiler.
Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal’ın ifade ettiği yüzde 15’lik BİK kesintisi ciddi bir
yük oluşturuyor” açıklamasını yaptı.2620
12 Ocak 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkeleri Ankara büyükelçileriyle toplantısında Brüksel – Ankara
hattındaki durum için “İlişkilerimizi tekrar rayına oturtmak için hazırız” açıklamasında bulundu. TürkiyeAB zirveleri ile üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatma çağrısında bulunan Erdoğan, 2021’de yeni
reformlar yapacaklarını belirterek, Doğu Akdeniz’in rekabet değil iş birliği havzasına dönüştürülmesini,
AB’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında samimi bir özeleştiri yapması gerektiğini dile getirdi.2621
14 Ocak 2021
● Lenf kanseri tedavisi görmekte olan 48 yaşındaki gazeteci Sevim Gözay, İstanbul Kartal Dr. Lütfi
Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözay, çok sayıda TV kanalında yönetmenlik,
sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapmıştı.2622
● CHP Hukuk Birimi’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasında, tarafsız Cumhurbaşkanı’nın olacağı, mevcut yetkilerin TBMM’ye devredildiği bir sistemin amaçlandığı, Cumhurbaşkanlığı’nın
sembolik bir makam olacağı ifade edildi. Seçim barajının düşürüleceğine ve TBMM’de çok sesliliğin hedefleneceğine, eski baro sistemine geçiş yapılacağına çalışmada yer verildi.2623
● CHP, sadece basın kartı olan gazetecilere yıpranma hakkı tanınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, ilgili yasal düzenlemenin kısmen iptal edilmesi istemiyle AYM’ye başvurdu. CHP Ankara
Milletvekili Servet Ünsal ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya tarafından sunulan dilekçede, AYM’nin önceki iptal kararına atıfta bulunarak, AYM’nin tanıdığı sürenin bitmesine günler kala AKP’nin getirdiği torba
yasasıyla gazetecilerin fiili hizmet süresinin yeniden basın kartı şartına bağlandığı belirtildi.2624
15 Ocak 2021
● Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın başından darbe aldığı saldırının ardından “Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da saldırıyı kınamalarını bekliyoruz” çağrısında
bulundu. Açıklamada, “Siyasetçilere ve basın mensuplarına yapılan saldırı faillerini bulun adalete teslim
edin. Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol
üstleneceğini biliyoruz” denildi.2625
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 921 yeni hasta tespit edildiğini2626 ve 8.314 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.373.115, 169 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 23.664 olarak açıkladı.2627
● Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2014-2019 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu
kapsamında 128 bin 872 kişiye soruşturma açıldı.2628 Bu soruşturmalardan 27 bin 717’si hakkında kamu
davası açılmasına karar verildi. Toplam 903 çocuğun yargılandığı davalarda dokuz bin 556 kişi içinse mahkumiyet kararları verildi. Bu süreçte açılan soruşturmaların önemli bölümünü, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar oluşturdu.2629
16 Ocak 2021
● Türkiye yazarı Fuat Uğur, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) düzenlediği
“Medya Oscarları” ödül töreninde, Advertcity Reklam Ajansı’nın sahiplerinden Murat Kapki’nin ödül törenine katılarak, Erdoğan’dan plaket alırken fotoğraf çekilmek için iki milyon lira ödediğini öne sürdü.
Erdoğan’ın ödül sponsor olan iş insanlarına plaket vereceğini duyan Kapki’nin RTGD Başkanı Şebnem
Bursalı’yı aradığı ve sponsor listesinden bir kişi yerine geçtiğini iddia etti. Uğur, “İmamoğlu’nun reklamcısı
Külliye’ye nasıl sızdı, amacı neydi” yazısında, “Kapki, İBB’nin reklam ihalesini tartışmalı ve yasal olmayan
https://twitter.com/mustafamente/status/1348729709245431811?s=08
https://www.birgun.net/haber/erdogan-ab-nin-bizi-uyelige-almasi-ontolojik-bir-tercih-olacaktir-330114
https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-gazeteci-sevim-gozay-hayatini-kaybetti-haberler-2937157
2623 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-yeni-sistem-onerisi-sembolik-cumhurbaskani-330328
2624https://ankahaber.net/haber/detay/chp_basin_karti_olmayan_gazetecinin_de_yipranma_hakki_icin_anayasa_mahkemesine_gitti_26141#.YAA_rnbpwPE.twitter
2625 http://www.krttv.com.tr/amp/siyaset/gelecek-partisi-nden-erdogan-ve-bahceli-ye-cagri-h61205.html
2626 https://www.ntv.com.tr/turkiye/15-ocak2021-corona-virus-tablosu169-can-kaybi-8-bin-314-yeni-vaka,hCk1GJMFiUuxirhgVtgkkQ
2627 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2628 https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi
2629 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
2620
2621
2622
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bir yöntem ile almıştı. Kapki’nin kardeşi Ferhat Kapki ise, FETÖ’ye ait olan ABD’deki Horizon okulunun
genel müdürlerinden biriydi” iddialarını sıraladı2630 Uğur, “Kapki’nin kendisinin yazılarından sonra telaşa
kapandığını ‘Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirirsen sana kimse dokunamaz. Soruşturma başlatacak savcı
varsa bile eli boş döner’ fikri ile hareket ettiğini” de savundu.2631
17 Ocak 2021
● AYM’ye 23 Eylül 2012-31 Aralık 2020 tarihlerinde 295 bin 38 bireysel başvuru yapıldı. AYM,
bu başvurulardan 257 bin 108’i sonuçlandırdı ve 37 bin 930’u için karar vermesi bekleniyor. AYM’ye yapılan bireysel başvurular: 2012’de 1.342, 2013’te 9,897, 2014’te 20.578, 2015’te 20.376, 2016’da 80.756,
2017’de 40.530, 2018’de 38.186, ve 2019’da 42.971 olarak gerçekleşti. Geçen yıl itibarıyla 40.402 başvuru
oldu. AYM’nin sonuçlandırdığı başvurulardan 738’i için hakkın ihlal edilmediğine, 1265’i için ise düşme,
kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14.027’si için en az bir hakkın ihlal edildiğine, 12.223’ü için
idari ret ve 228.855’i için kabul edilemezlik kararı verilmesine hükmedildi. Esastan incelenen bireysel başvuru sayısı 14.765 oldu. AYM’nin verdiği ihlal kararı sayısı 14.273’ü buldu. Bu kararlarda ilk sırayı yüzde
63,3 ile adil yargılanma hakkının ihlali alırken ikinci sırada yüzde 19,4 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada
yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı. Diğer ihlal gerekçelerini de “özel hayatın ve aile hayatının
korunması hakkı”, “kötü muamele yasağı”, “etkili başvuru hakkı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”, “yaşam hakkı”, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”, “ayrımcılık yasağı”, “örgütlenme özgürlüğü”,
“maddi manevi varlığın korunması hakkı”, “masumiyet karinesi”, “suç ve cezaların kanuniliği ilkesi”, “din
ve vicdan özgürlüğü”, “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “eğitim hakkı” ve “bireysel
başvuru hakkı” oluşturdu.2632
18 Ocak 2021
● Türkiye’nin Covid-19 virüsüne karşı CoronaVac aşısı satın aldığı Çin merkezli Sinovac şirketi,
sinovac.com sitesine Türkiye’den erişimi engellemesini, “Türkiye’den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye’den erişimi engelledik” şeklinde açıkladı. Erişimi tekrar açtıklarını da açıklayan
şirket, Ragıp Soylu’nun 30 Aralık’taki paylaşımında, “Türkiye, Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk
bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac’ın web sitesini ele geçirdi. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur
bayrakları ve Çin Seddi’nde Cuma namazı dilekleri var. Bir de şarkı var” 2633 demesini de gerekçe olarak
gösterdi.2634
● Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği’nin (RTGD) “Medya
Oscarları” ödül töreni konusunda Türkiye yazarı Fuat Uğur’un iddialarıyla ilgili “İktidara yakın medya tarafından hepi topu bir hafta önce FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ndeki o törene neden, nasıl sponsor olduğu ve Kapki’nin ödediği iki milyon liralık sponsor bedelinin nerelerde kullanıldığı açık ve net bir biçimde kanıtlarıyla ortaya konulmalıdır. Aksi halde dernek başkanı ve yönetim kurulu da büyük zan altındadır” dedi.2635
● Facebook, Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı.2636 Açıklamada, “Yasadan etkilenen diğer bazı
şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini
başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz. Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartlarını ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için
ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi bildirmek isteriz” denildi.2637
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın
evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin partisine yönelik eleştirilere karşı “Karar gazetesinin kiralık köşe
yazarları mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar
MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler,
https://halktv.com.tr/murat-kapki-cumhurbaskani-erdoganla-fotograf-vermek-icin-sponsorlukla-sizdi-iddiasi-444891h
https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/617146.aspx
2632 https://tr.euronews.com/2021/01/17/aym-257-bin-bireysel-basvurudan-sadece-14-bin-765-ini-esastan-inceledi-yuzde-95-hak-ihlali
2633 https://twitter.com/ragipsoylu/status/1344210456521682944
2634 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sinovactan-turkiyeden-web-sitesine-erisim-engeliyle-ilgili-aciklama-1806870
2635 https://www.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/2940889-cok-acayip-isler-acayip-iddialar
2636 https://www.bloomberght.com/facebook-turkiye-ye-temsilci-atiyor-2272766
2637 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/facebook-turkiyeye-temsilci-atama-karari-aldi/2114007
2630
2631
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kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş
üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e (Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu kast ediyor)
bizi acilen anlatmasıdır” sözleriyle suçlamalarda bulundu.2638
19 Ocak 2021
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Yaay ve Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye temsilci atama bildiriminde bulunmayan Twitter ve Pinterest’e 1 Ekim 2020’de yürürlüğe alınan yasal düzenleme2639 uyarınca üçüncü aşamadaki reklam yasağını uygulamaya başladıklarını
açıkladı. Sayan, “7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal
medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak” dedi.2640 Sayan, “Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde
sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını
korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla
müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve
benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.2641
● AYM, 24 haftalık hamile iken Sivas Devlet Hastanesi’nde 8 Kasım 2004’te kadın doğum doktorunun kanuna aykırı gerçekleştirdiği kürtaj sonrasında hayatını kaybeden D. A. Ö.’nün ağabeyi Onur Arslan’ın başvurusunu kabul ederek, “yaşam hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi
2008’de, kürtajı yapan S.K hakkında beş yıl hapis cezası verdi. Kararda, hastane yönetiminin hastanede
gerçekleştirilen tedavi ve diğer işlemlerin organizasyonu konusunda yönetme ve denetleme görevi olduğuna
işaret edildi.2642

20 Ocak 2021
● Türkiye yazarı Fuat Uğur’un, “Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği’nin (RTGD), ‘Medya Oscarları’ törenine ilişkin Murat Kapki’nin Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için sponsor olarak geceye sızdığını
iddia etmesi” tartışma yarattı.2643 Başkan Yardımcısı Kanal D Ankara Temsilcisi Erkan Gürses’in ve Genel
Sekreter olan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın olay duyulmadan önce görevlerinden istifa ettiği
ileri sürüldü.2644 Ancak RTGD’nin Yönetim Kurulu’na ilişkin internet sayfasında herhangi bir değişiklik
olamadığı2645 ve Gürses ile Fırat’tan konuya ilişkin açıklama gelmediği de görüldü.
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 752 yeni hasta tespit edildiğini2646 ve 6.435 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.406.216, 159 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 24.487 olarak açıkladı.2647
21 Ocak 2021
● Agos, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun Hrant Dink’in öldürülmesinin 14’ncü
yılında yazdığı “Hrant Dink.. Hrant Dink.. Sabah Hrant, akşam Dink” yazısında Hrant Dink’in eşi Rakel
Dink’i hedef aldığını söyledi.2648 Karahasanoğlu, yazısında, “Binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu.. Şahsen bana sorsanız, 10 tanesini söyle deseniz.. Tamamlayabileceğimde emin değilim.. Ama Hrant Dink’i
ezberledik. Eşini ezberledik. Çocuklarını, avukatlarını, evini, işyerini.. Hepsini ezberledik. Ezberlettiler
bize” ifadelerini kullandı.2649
● Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda düzenlenen, “Türkiye’deki insan hakları, Demirtaş ve
diğer siyasi tutukluların durumu” konulu oturumda, başta HDP’li Selahattin Demirtaş’ın yer aldığı Türkiye’de siyasi tutsakların serbest bırakılması ve temel haklarına saygı gösterilmesi istenen karar tasarısı,
https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-mhpnin-sokakta-isi-yoktur/2113963
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/01/20210119-4-1.pdf
https://twitter.com/ofatihsayan/status/1351301958733332488
2641 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/temsilci-atamayan-sosyal-medya-aglari-artik-turkiyeden-reklam-alamayacak/2114598
2642 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymden-annenin-de-oldugu-kurtaj-isleminde-yasam-hakki-ihlali-karari-1807163
2643 https://www.birgun.net/haber/hande-firat-odul-toreni-krizi-ortaya-cikmadan-rtgd-den-istifa-etmis-331136
2644 https://t24.com.tr/haber/hande-firat-in-tartismalarin-odagindaki-medya-oscarlari-gecesinin-duzenleyicisi-rtgd-den-istifa-ettigi-iddia-edildi,927700
2645 https://www.rtgd.com.tr/yonetim-kurulu.html
2646 https://www.haberturk.com/20-ocak-koronavirus-tablosu-aciklandi-son-dakika-turkiye-korona-vaka-ve-vefat-sayisi-kac-oldu-2944536
2647 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2648 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25221/yeni-akit-yaziisleri-muduru-rakel-dink-i-hedef-aldi
2649 https://www.akittv.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/5694-hrant-dink-hrant-dink-sabah-hrant-aksam-dink
2638
2639
2640

287

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

590 oy ile kabul edildi. Kararda, ayrıca Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde yeni sayfa açma isteği, aldığı reform
kararları ve AB’ye katılım sürecine bağlılığının göz önünde bulundurulduğu ancak daha derin ilişkilerin
somut ilerlemelere bağlı olduğu bildirildi.2650
22 Ocak 2021
● İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evi arkasında vakıf arazisine kaçak yaptırdığı bölüme ilişkin fotoğraflar çekilmesi gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı yeni iddianameyi kabul etti. Dava 21 Mayıs’ta görülmeye başlanacak. İddianamede daha önce aynı suçtan Kaftancıoğlu’na takipsizlik kararı verildiği ancak müşteki Altun’un Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği belirtildi.2651 İddianamede, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza
Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdiği anımsatıldı.2652 İddianamede, CHP Üsküdar
İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında Altun’un ailesi tarafından kullanılan
bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla çektiği ve Kaftancıoğlu’na görüntüleri göndererek ifşa ettiği yer aldı.2653
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni,
gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle “geçmiş olsun” ziyareti yaparak, “İnsan onuruna aykırı bir şekilde
gazetecilere, siyasetçilere saldırılar yapılmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin varlığını çok önemsiyorum. Hala Babıali’de olması da çok anlamlı. Gazetecilerin engellenmeden, halk için haberlerini özgürce
yapabilmesini istiyorum” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise, “Gazetecilerin kapı önlerinde pusu kurulup dövülmesi demokrasi açısından kaygı verici. Yeniçağ Yazarı Orhan
Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı. Gazeteciler Taha Akyol, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır siyasetçiler
tarafından hedef gösterildi. Meslektaşlarımızın can güvenliği de tüm yurttaşlar gibi devletin güvencesi altında olmak zorunda. Halkın haber alma, bilgilenme ve doğru habere ulaşabilmesi, demokrasinin gerçekleşmesi ancak bu sayede mümkün olabilir. Türkiye’de en kısa sürede parlamenter rejime geçilmesini, hak ihlallerinin son bulmasını, haberin serbestçe dolaşımının sağlanmasını, meslektaşlarımıza saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.2654
23 Ocak 2021
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doğru bulmadıkları politikalarını değiştirmesi
koşuluyla AKP ile ittifak yapabileceklerini açıkladı. Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesine ilişkin Karamollaoğlu, “Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanının bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması
daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim. Buradan ne çıkar? Seçim süresi başladığı
zaman, seçim sathi mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum” dedi.2655
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırılara
ilişkin “Bu tip olaylar karşısında, ilk tepki vermesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla, son yaşananlarla ilgili olarak, ilk ve en önemli muhatap da Sayın Erdoğan’dır. Kendilerine yönelen en küçük sözlü
saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken, ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp, tehdit
edilirken sessiz kalamazlar” tepkisini paylaştı. İyi Parti lideri Akşener, hem hukukta reformdan söz edilip
hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalınamayacağını ifade ederek, “Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı, küçük
ortağını, bu konularda takındığı, medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda, uyarmaya çağırıyorum”
dedi.2656
25 Ocak 2021
● Türkiye ve Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları görüşmek amacıyla beş yıl sonra
istikşafi görüşmelerin 61’inci turu için yeniden masaya oturdu. Görüşmede daha önce ele alınan konular
https://tr.euronews.com/2021/01/21/avrupa-parlamentosu-selahattin-demirtas-basta-olmak-uzere-tum-siyasi-tutuklular-serbest-bhttps://www.aa.com.tr/tr/turkiye/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglu-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi/2098971
2652 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kaftancioglu-hakkinda-yeni-iddianame-azmettirmekle-suclaniyor-549740.html
2653 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chpli-canan-kaftancioglu-hakkinda-flas-iddianame-41721832
2654 https://www.gercekgundem.com/siyaset/245907/ahmet-davutoglundan-turkiye-gazeteciler-cemiyetine-ziyaret
2655 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-sart-kostu-ak-parti-yle-ittifak-yapilabilir-331544
2656 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aksener-iktidar-ya-bir-yol-bulmali-ya-da-yoldan-cekilmeli-6224979/
2650
2651
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değerlendirilerek, mevcut durum ile geleceğe yönelik konularda atılabilecek adımlar görüşüldü. Bir sonraki
görüşme Atina’da gerçekleştirilecek.2657
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla bir buçuk sene evvel Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın koordinatörlüğünde başlatılan “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlandı. İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları
Başkanı Erdem, yeni anayasa çalışması yapmadıklarını belirterek, “Devletin idari ve anayasadaki yönetim
yapısına ilişkin anayasada değişmesini istediğimiz ya da önerdiğimiz maddeleri ilkelerin altına yerleştiriyoruz” dedi. Devamında Erdem, “Bizim için cumhurbaşkanının halk veya Meclis tarafından seçilmesi önemli
değil. Önemli olan tarafsız, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ilkeleriyle donatılmış görev ve yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olması. Tarafsız bir cumhurbaşkanının bir kereden fazla görev
yapmasına gerek yok” diye konuştu.2658
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP’nin bir kefesinde İyi Parti diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengelemektir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan tek adamcağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır” suçlamalarında bulundu.2659
26 Ocak 2021
● İstanbul Başakşehir’de zorla araca bindirilerek 20 Ocak’ta kaçırılan elektrik işçisi Gökhan Güneş,
altı gün sonra evine geri döndü ve olaya ilişkin açıklama yaptı.2660 Güneş, “20 Ocak’ta işe gitmek için biraz
geç saatlerde çıkmıştı. Otobüs durağında bekleyen dört kişi vardı, üzerime çullandılar. Bir tane araca bindirmeye çalıştılar. Direncimi kaldırabilmek için elektroşok aletiyle elektrik verdiler. Kendime geldiğimde
arabadaydım. Bir yere götürdüler, konum, adres, mekana dair bir isim hiçbir zaman belirtilmedi. Elektrik
verme, kaba dayak, ara sıra soğuk suyla ıslatılarak şiddet uygulama gerek çıplak gerek üzerimde sadece iç
çamaşırı olacak şekilde uygulandı. Tecavüz tehdidi yaptılar. Ajanlık teklif edildi. Çıkış yapmadan önce,
boyun koltuk altları, vücut bölgemi temizlemeye dönük işlemler yaptılar. Daha sonra arabaya bindirildim.
Bu saldırıların sosyalist kimliğim nedeniyle olduğunu düşünüyorum” dedi.2661
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Samanyolu TV’nin eski genel yayın yönetmeni Osman Çalık’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “resmi belgede sahtecilik” gerekçesiyle yargılandığı davada, yedi yıl altı ay hapis cezasına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı
iddianamede, sanık Çalık’ın FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve örgütün en üst yöneticileriyle birden fazla görüşme yaptığı kaydedildi.2662
● HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alındı.2663 Esenyurt ilçe binasına 24 Ocak’ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından altı saatlik arama sonucu terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın
afiş ve posterlerine el konarak eş başkanlar Kılıç ve Sağlam gözaltına alınmıştı. Eş başkanlar, ifadelerinin
alınması ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.2664
● AYM Birinci Bölümü, başvurucu Ahmet Endes’in iddialarına ilişkin konutta arama gerçekleştirildiği esnada kolluk görevlilerinin güç kullanımıyla yaralanmalar olması neticesinde, olaya ilişkin, eziyet
yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Aynı ailenin üyesi olan diğer başvurucular ve Endes, yaşadıkları ilçede görev yapan bir savcıya yönelik sosyal medya aracılığıyla hakaret ve tehdit suçu işlendiğine ilişkin
yürütülen soruşturma kapsamında arama yapılan akrabalarının evine gitmeye çalışırken kolluk görevlilerince durdurulmuştu. Başvurucuların iddialarına göre olay sonrasında iki başvurucu kolluk merkezine götürülmüş ve orada fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Kolluk görevlilerince düzenlenen tutanağa göre başvuruculardan birinin polis memuruna vurması üzerine iki başvurucuya da orantılı güç kullanılarak etkisiz hale

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-istiksafi-gorusmelerin-61-turu-yapildi/2122252
https://www.birgun.net/haber/iyi-parti-parlamenter-sistem-calismasini-tamamladi-kamuoyuna-aciklanacak-331746
2659 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogan-chp-diye-bir-partinin-olup-olmadigi-tartismalidir-6227663/
2660 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55808642
2661 https://www.gazeteduvar.com.tr/kacirilan-gokhan-gunes-iskence-gordum-haber-1511481
2662 https://www.trthaber.com/haber/gundem/stvnin-eski-yayin-yonetmenine-fetoden-7-yil-hapis-550818.html
2663 https://www.birgun.net/haber/hdp-esenyurt-ilce-es-baskanlari-yeniden-gozaltina-alindi-331786
2664 https://www.evrensel.net/haber/424315/hdp-esenyurt-binasina-polis-baskini-gozaltina-alinan-es-baskanlar-serbest-birakildi
2657
2658
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getirilmiş, kolluk görevlilerinin şikayetçi olması nedeniyle de haklarında yasal işlem yapılmak üzere iki
başvurucu kolluk merkezi ile hastaneye götürülmüştü.2665
27 Ocak 2021
● Öğretmen Bekir Salih Korkmaz, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’na ait karikatürleri internet sitesinde
kullandığı gerekçesiyle evinde polisin araması yapıldığını söyledi. Korkmaz kendisine ait ve çocuklarına ait
elektronik cihazlara el konulduğunu belirtti.2666 Yaşaroğlu ise kendilerinin şikayette bulunmadığını ticari
siteler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve şikayetinden vazgeçti.2667 Yaşananların ardından Korkmaz, “Bugün Erdil Yaşaroğlu bey ve avukatı Kadir Kurtuluş bey ile telefon görüşmesi yaptım.
Kendileri yaşanan durumdan derin üzüntü duyduklarını kesinlikle böyle bir şeye sebebiyet istemeyeceklerini şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler” açıklamasında bulundu.2668
● Kars’ın görevden alınan HDP’li eski belediye başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye’nin sorunlarını dış
baskılarla değil, iç dinamik ve dengelerle çözmesinin zorunlu hale geldiğini ve yeni bir paradigma geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir. Suriye'de yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türkiye'de yaşayan Kürtleri de Türkleri de rehin almasına izin vermemeliyiz” dedi.2669
● Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Dr. Berk Esen’in hazırladığı, “Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet
Sistemi, Hükümet Sistemi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu, CHP’nin MYK toplantısında
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Raporda, mevcut hükümet sistemiyle TBMM’nin tarihindeki en büyük yetki erozyonuna uğradığı ifade edilirken, yasama, müzakere, denetim ve bütçe yapım fonksiyonlarının gerilediği, hükümet kurma ve düşürme fonksiyonunun ise kaybolduğu belirtildi. CHP’nin yeni
sistem önerilerinde de yer alması beklenen seçim barajının yarı yarıya azaltılması, Başbakanlık ve Bakanlar
Kurulu'nun yeniden oluşturulması, TBMM’nin ve Sayıştay’ın denetim yetkilerinin artırılması gibi önerilere
yer verildi. Raporda, “Yasama dokunulmazlığı kurumu devam ettirilmelidir. Yasama sorumsuzluğunun
kapsamı genişletilmeli TBMM komisyonlarının faaliyetlerine katılan uzmanlar ve ifade veren kimseleri de
içine almalıdır. Ayrıca milletvekillerinin siyasi eleştiri amacıyla ifade ettikleri düşünce açıklamalarının tazminat davalarına konu olamayacağı belirtilmelidir” denildi. Kamu görevlilerinin seçim kampanyalarına katılım göstermemesi için yasal engeller getirilmesi gerektiği ve hükümet ve belediye temsilcilerinin kamu
kaynaklarını kullanarak kampanya düzenlemeleri ihtimaline karşı yasal önlem alınması gerektiği belirtildi.
Ayrıca “Adalet, içişleri, ulaştırma bakanları çekilip yerlerine bağımsızlar atanmalıdır” ifadelerine yer verildi.2670
28 Ocak 2021
● AİHM 2020 raporuna göre, 62 bin civarında başvuru değerlendirilmeyi bekliyor ve bunlardan
11.750’si Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ihlal iddialarıyla ilgili görünüyor. AİHM’in 2020 yılı sonu itibariyle öncelikli değerlendirilecek başvurular listesinde Rusya, Türkiye ve Romanya’nın ilk üç sırada yer
aldı. Türkiye’den çoğunlukla “hukuk dışı gözaltılar veya tutuklamalar” ile ilgili başvurular yapıldığı aktarıldı. AİHM Başkanı Robert Spano’nun açıklamasına göre, geçen yıl Türkiye’den gelen başvurular bir yıl
öncesine oranla yüzde 27 artış gösterdi ve en az bir hak ihlali içeren 3.309 karar ile Türkiye ilk sırada, 2.724
karar ile Rusya ikinci, 1.857 karar ile İtalya da üçüncü sırada yer alıyor. Genel başvuru bakımından ise
13.800 dava başvurusuyla Rusya birinci ardından 11.150 başvuruyla Türkiye ikinci ve 10.250 başvuruyla
Ukrayna üçüncü sırada geliyor. Hakkında en fazla karar açıklanan devletler ise, sırasıyla Rusya (185), Türkiye (97), Ukrayna (86), Romanya (82) ve Azerbaycan (37) oldu. Türkiye hakkında açıklanan 97 karardan
85’inde AİHS’nin en az bir maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılırken, altı davada ihlal bulunmadı; bir
dava dostane çözümle, beş dava ise diğer yollardan sonuçlandı. Türkiye davalarında en fazla AİHS’nin ifade
özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesinin ihlaline hükmedildi. Türkiye’nin 31 davada 10’uncu maddeyi ihlal
ettiği hükmüne varıldı. Türkiye davalarında açıklanan kararlarda 21 kez adil yargılanma hakkı, 16 kez

2665 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/kolluk-kuvvetlerinin-orantisiz-guc-kullanimi-ve-etkili-sorusturma-yapilmamasinedeniyle-eziyet-ve-kotu-muamele-yasaginin-ihlal-edilmesi/
2666 https://www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/karikatur-gibi-olay-41725178?__twitter_impression=true
2667 https://www.milliyet.com.tr/gundem/tam-karikaturluk-26-bin-tl-istediler-6416089
2668 https://www.haberturk.com/bekir-salih-korkmaz-erdil-yasaroglu-ile-helallestik-2951948-magazin
2669 https://www.birgun.net/haber/ayhan-bilgen-den-yeni-parti-aciklamasi-331963
2670 http://www.krttv.com.tr/gundem/chpden-yeni-sistem-onerisi-h62410.html
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özgürlük ve güvenlik hakkı, 14 kez mülkiyet hakkı, 11 kez de toplanma ve dernek kurma özgürlüğüyle ilgili
maddelerin ihlal edildiği sonucuna varıldı.2671
● Diyanet İşleri Başkanlığı, 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında “Cuma hutbelerinin AKP Genel Merkezi’nde hazırlandığı” iddiası nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.2672 Şimşek, 26 Ocak’ta KRT TV’de katıldığı programda, “Gidiyoruz cumalara Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeriye girdiğimizde
AKP Genel Merkezi’nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruş kara gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz” demişti.2673
● Sinop’ta Gerze Asliye Ceza Mahkemesi, Yarkıl köyü yakınlarında Anadolu Grubu’nun kurmak
istediği termik santrale 5 Eylül 2011’de tepki gösterdikleri için yargılanan Gerzelilerden 37 kişi hakkında
hapis cezası ve para cezasına hükmetti. Mahkeme, “iş ve çalışma hürriyetini ihlal, görevi yaptırmamak için
direnme, kamu malına zarar verme, arazide kasten yangın çıkarma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahlı olarak katılmak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek ve yönetmek” suçlamalarıyla vatandaşları suçlu buldu. Mahkeme, Anadolu Grubu’nun 4.080 lira tutarındaki avukat ücreti de
vatandaşlara yüklendi.2674 Bu arada “Gerze Meydan Muhaberesi” olarak adlandırılan olay dünyanın en etkili
10 çevre direnişi arasına girmişti.2675 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Anadolu Grubu’nun 24 Kasım
2009’da yaptığı başvurunun ardından olaylar başlamıştı ve sonrasında söz konusu termik santral Orman
Kanunu’na aykırı bulunarak 2015’te iptal edilmişti.2676
● AYM2677, Zonguldak’ta taşkömürü havzasında bulunan binasındaki madencilik faaliyetleri nedeniyle yıkılan Sabri Uhrağ’ın başvurusu için mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal
edildiğine ve sorunun çözümü için meselenin TBMM’ye bildirilmesine karar verdi. Uhrağ, 2011’de, iki
katlı kargir binası bulunan kusurlu kömür üretimi sonucu binasının hasar görerek tamamen kullanılamaz
hale geldiğini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ve işletme hakkını alan şirkete alacak davası açmıştı. Mahkeme, 3303 sayılı Kanun uyarınca tapu kayıt maliklerinin maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep etme hakları bulunmadığını öne
sürerek davanın reddine karar verdi. Temyiz ettiği kararın Yargıtay tarafından onanması ve karar düzeltme
talebinin reddedilmesi üzerine Uhrağ, 6 Eylül 2017’de AYM’ye başvurdu. Bireysel başvuruyu 29 Aralık
2020’de görüşen AYM, mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak, Anayasa'nın etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi.2678
● Komedyen Emre Günsal, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında yasaya muhalefet” ve “kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla üç yıl beş ay
hapis cezasına çarptırıldığını ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığını duyurdu. Günsal, “20 dakika stand-up için üç yıl beş ay hapis cezası aldım. Bu da sahnede kaldığım her dakika için 62 güne denk
geliyor” tepkisini paylaştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında
Günsal, 11 Nisan 2020’de tutuklanmıştı.2679
29 Ocak 2021
● Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi içindeki eylemler sırasında
“Kabe üzerine şahmeran temalı figür” içeren resim olayıyla ilgili “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında
yasal yollara başvuracağız” açıklaması yaptı.2680
● İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında, CHP’den istifa ettiklerini açıkladılar.
https://www.dw.com/tr/aihmnin-2020-bilan%C3%A7osu-a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1/a-56366902
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/diyanetten-eski-chp-milletvekili-simsek-hakkinda-suc-duyurusu/2126146
https://www.yenisafak.com/gundem/diyanet-isleri-baskanligindan-chpli-berhan-simsekin-cuma-hutbesi-iftirasina-tepki-3596362
2674 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gerze-termik-santral-direnisinde-37-kisiye-hapis-cezasi-1809631
2675 https://www.evrensel.net/haber/424678/termik-santrale-karsi-cikan-gerzelilere-toplam-42-yil-10-ay-hapis-cezasi-verildi
2676 https://www.birgun.net/haber/buyuk-direnise-ceza-yagdi-332078
2677 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/mulkiyet-hakkinin-ihlali-iddiasinin-esasinin-incelenmesini-ve-giderim-saglanmasiniengelleyen-kanun-hukmu-nedeniyle-etkili-basvuru-hakkinin-ihlal-edilmesi/
2678 https://www.evrensel.net/haber/424682/aym-taskomuru-havzasinda-zarar-goren-binanin-sahibi-icin-hak-ihlali-karari-verdi
2679 https://t24.com.tr/haber/komedyen-emre-gunsal-a-ataturk-ve-mevlana-hakkindaki-sozleri-sebebiyle-3-yil-5-ay-hapis-cezasi,929623
2680 https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1355222011086299144?s=20
2671
2672
2673
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Çelebi, “Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kuyrukçularının zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım.
Yanıyorum öyleyse varım. Partiden istifa ediyorum” açıklamasında bulundu. Üç ismin istifası ile CHP’nin
TBMM’deki koltuk sayısı 135’e düştü.2681 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Bir başka parti ya da
oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi
olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek
takip ettik. CHP iktidara doğru yürümeye, saray ve tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam
edecektir” dedi.2682 Çelebi, Özgür Özel’in istifalara ilişkin açıklamalarına Twitter’da “Özgür Özel’in istifa
değerlendirmesi istifa gerekçelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. AKP FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpaslardan cezaevine girmiş biri olarak bana iftira atamazlar. Bir saray operasyonu
arıyorlarsa Menemen’e, Urla’ya baksınlar” yanıtını verdi.2683 AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin
Akbaşoğlu ise CHP’den bu istifalara ilişkin “Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri” değerlendirmesinde bulundu.2684
● İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestoları sırasında Berkin Elvan’ın ölümüne
ilişkin yargılamada, tutuksuz sanık polis memuru F.D. hakkında savcılık mütalaasında “bilinçli taksirle
ölüme neden olmak” suçundan iki yıl sekiz aydan dokuz yıla kadar hapisle cezası talebinde bulunuldu. Dava
18 Haziran’a ertelendi. Mütalaada, Ulusal Kriminal Laboratuvarı raporuna göre olayda kullanılan Zet tüfeği
gaz fişeğinin yaklaşık 150 gram ağırlığında olduğu, gaz fişeğinin 40-50 metre mesafeden insan kafatasını
göçertmeye yeterli olduğuna vurgu yapılarak, bu nedenle insana nişan alınarak atılamayacağına ifade edildi.
Mütalaada, “Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi
raporunda, sanık için ‘asli kusurlu’, maktul içinse ise ‘tali kusurlu’ tespiti yapıldığı aktarılarak, raporda
‘meydana gelen olayın istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiğinin kuvvete muhtemel olduğu yönünde’ görüş
bildirildiği ifade edildi.2685 Elvan ailesinin avukatlarından Çiğdem Akbulut, “Ali İsmail’i tekmelediği için
sakatlanan ayağı ile mağdur sıfatlı polis, 14 yaşında çocuğa kendini koruyamadı diye suç yükleyen jandarma. Bunlar arsız mekanizma. Biz çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Onlarca rapor geldi, gerçek açık olay
anında çatışma yoktu Berkin kusursuzdu. Bir çatışma olsa idi Berkin’in cebinden torpiller çıkmış ise bir
eylemciyi ya da herhangi birini vuramaz, bu yetkisinin dışındaydı, bu orantısını aşarak yaptığı bir eylemdi.
Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.2686
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan öğrenciler ile ilgili “Boğaziçi Üniversitesi’nde
Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” paylaşımı
yaptı.2687 Bunun üzerine Twitter ise Soylu’nun bu paylaşımını Fransa’nın talebi üzerine Fransa’da engelledi
ve “Bu tweet, yerel yasalar uyarınca Fransa’da saklandı” notu düştü.2688
● Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergideki söz konusu resim olayı için “çirkin
davranış” değerlendirmesi yaptı. YÖK’ün yazılı açıklamasında, “Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan ‘edep ve hürmet’ konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal
eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır”
denildi.2689
● Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için 1 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vereceklerini açıkladı. Açıklamada, “sendika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği” ve “Türkiye’de faaliyet gösteren LGBT derneklerinin
kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları” ifade
edildi.2690
● Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Çiğdem ve Yeşilkent köylerinde maden arama sondajı çalışmalarına karşı oldukları için 28 Ekim 2020’de gözaltına alınan 15 köylü hakkında “görevi yaptırmamak
https://www.birgun.net/haber/3-milletvekili-chp-den-istifa-etti-332326
https://www.birgun.net/haber/chp-den-3-vekilin-istifasina-iliskin-aciklama-uzulerek-takip-ettik-332333
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpden-istifa-eden-mehmet-ali-celebiden-yeni-aciklama-6234963/
2684 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-grup-baskanvekili-emin-akbasoglundan-istifa-aciklamasi-bunlar-chpnin-iyi-gunleri-1809914
2685 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/berkin-elvanin-olumune-iliskin-davada-mutalaa-aciklandi/2127277#:~:text=Berkin%20Elvan'%C4%B1n%2C%20Gezi%20Park%C4%B1,aydan%209%20y%C4%B1la%20kadar%20hapisle
2686 https://gazetekarinca.com/2020/02/berkin-elvan-davasi-jandarma-raporuna-gore-berkin-tali-kusurluymus/
2687 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1355260314904879108?s=20
2688 https://www.evrensel.net/haber/424838/twitter-soylunun-nefret-soylemi-iceren-tweetini-fransada-engelledi
2689 https://www.dw.com/tr/k%C3%A2be-temas%C4%B1-i%C3%A7eren-resim-nedeniyle-4-%C3%B6%C4%9Frenci-g%C3%B6zalt%C4%B1nda/a-56390414
2690 https://t24.com.tr/haber/mil-diyanet-sen-lgbti-derneklerinin-kapatilmasi-icin-icisleri-bakanligi-na-dilekce-verecegini-acikladi,930017
2681
2682
2683
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için direnme, mala zarar verme, kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından dava açıldı.
Köylüler, şirket
adına bölgede çalışma yürüten sondaj firmasının sorumlusu ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı2692. Üçpınar Köyü Muhtarı Ali Ordulu, “15 kişiyi gözaltına aldılar
ve bir gece nezarette bıraktılar. Ondan sonra şirket sahipleri de benim vatandaşlarımdan davacı olmuşlar.
Mağdur kalan benim halkımdır, şirket bir zarar görmedi. Benim halkım cop, biber gazı her şeyi yedi orada.
Bir de tutmuşlar mahkemeye vermişler” diye konuştu.2693
30 Ocak 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini2694 ve 6.871 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.470.901, 129 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 25.865 olarak açıkladı. 2695
2 Ocak 2021
● CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, canlı yayında İstanbul’da korona virüsü salgını kısıtlamalarına ilişkin bir fırıncıyla söyleşi sırasında zamlardan şikayet etmeye başlaması üzerine mikrofonu geri çekti
ve yayını sonlandırdı.2696 Fırıncı, “Mayalar 110 lira olmuş, vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla
devletimizden şunu bekliyoruz” dediği sırada muhabir “Teşekkür ediyoruz” diyerek yayını sonlandırdı.2697
Topçu ise, “Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. İtiraf etmek gerekirse o sırada
fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim. Çünkü bana verilen iki üç dakikalık
bir canlı yayın süresi vardı. Ben süreyi aştığımı düşünerek yayını kestim. Açıkçası yeterince tecrübeli olmayışımın faturasını ödedim” dedi.2698
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne 2015’te AKP’nin İstanbul 1.
Bölge’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu2699 rektör olarak atadı.2700
3 Ocak 2021
● HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı HDP’nin kapatılması çağrısıyla ilgili “HDP, ‘kapatıyoruz’ demekle kapatacakları bir parti değil” açıklamasında bulundu. “Kendisini teklik üzerinden inşa eden, bütün kimlikleri, farklılıkları ezmeye çalışan bir AKP-MHP
rejimi var” diyen Günay, HDP’nin Türkiye’de olmazsa olmaz bir realite olduğunu belirterek, “6 milyon oy
almış, aile ve yakın çevre hesaplandığında, 20 milyon destekçisi olan bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla
20 milyon destekçisi olan bir partiyi kapatmak, öyle kimsenin haddi değil” dedi.2701
4 Ocak 2021
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre.
2020 yılı içinde Dijital Hizmet Vergisi kapsamında 951 milyon 847 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.
Adıgüzel, 2020 yılı Merkezi Bütçe Gelirleri kapsamında Nisan’da 67 milyon 627 bin, Mayıs’ta 73 milyon
144 bin, Haziran’da 169 milyon 502 bin, Temmuz’da 105 milyon 529 bin, Ağustos’ta 137 milyon 832 bin,
Eylül’de 102 milyon 11 bin, Ekim’de 144 milyon 191 bin, Kasım’da 152 milyon 11 bin lira dijital hizmet
vergisinin toplandığını açıkladı. Adıgüzel, “Bizdeki dijital hizmet vergisi oranı, diğer ülkelere kıyasla da
hayli yüksek. Bu oran Fransa’da yüzde üç, İngiltere’de yüzde iki, Türkiye’de ise yüzde yedi buçuk. Ancak
burada sorgulanması gereken asıl konu, hatırlanacağı üzere iktidarın sosyal medya düzenlemesini meşrulaştırmak için başvurduğu dayanaklardan biri dijital platformların vergi vermemesiydi. Ama görülüyor ki
dijital platformların vergi ödemeyle ilgili bir itirazları yok” dedi.2702
● İstanbul Arnavutköy’de Sazlıbosna Barajı’nda görüntü alma çabasındaki Haber Global muhabiri
Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Ünsal Çakin, balçığa saplandı. Haberciler itfaiye ekipleri yardımıyla
iki saat süren çalışmayla kurtarıldı.2703

https://www.birgun.net/haber/findigina-sahip-cikanlar-yargilanacak-332382
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/maden-calismalarina-karsi-dogalari-icin-direnen-koylulere-dava-acildi-1809769
https://ankahaber.net/haber/detay/maden_calismalarina_karsi_dogalari_icin_mucadele_eden_koylulere_dava_acildi_28426
2694 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-30-ocak-corona-virusu-verileri-aciklandi-6236194/
2695 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2696 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cnn-turk-muhabiri-firinci-roportaji-icin-ozur-diledi-1803394
2697 https://www.birgun.net/haber/firinciya-halini-soran-cnn-turk-muhabiri-cevabi-duyunca-mikrofonu-geri-cekti-328853
2698 https://www.gazeteduvar.com.tr/cnn-turk-muhabiri-esnaf-dert-yaninca-roportaji-kesti-haber-1509138s
2699 https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesinin-yeni-rektoru-prof-dr-melih-bulu-oldu
2700 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulu-bogazicine-rektor-olarak-atandi-ogrenciler-tepki-gosterdi-1803094
2701 https://www.evrensel.net/haber/422662/hdp-sozcusu-gunay-6-milyon-oy-almis-bir-partiyi-kapatmak-kimsenin-haddi-degil
2702 https://www.birgun.net/haber/8-ayda-951-milyon-lira-dijital-hizmet-vergisi-toplandi-329038
2703 https://www.gazeteduvar.com.tr/baraja-giden-haberciler-balciga-saplandi-haber-1509223
2691
2692
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5 Ocak 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi’nden
bir grup öğrenci, “Bizim de Mahmut Ak gibi bir illetimiz var. Ama ODTÜ’de de, Boğaziçi’nde de direnişle
kazanacağız. Üniversite hakkımızı elimizden alanlara cevabımızı o kapılardan atlayarak verdiysek o direnişimiz bugün Boğaziçi’nden Melih’i atacaktır. Üniversiteler bilim isteyen, özgürlük isteyen öğrencilerindir;
sizin devlet aklınızın değildir” dedi.2704
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla ilgili “Bir kişinin siyasi görüşünün olması suç değil. Demokrasilerde apolitik birey olmaz, insan boşlukta yaşamaz” açıklamasında bulundu.2705
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.477 yeni hasta tespit edildiğini2706 ve 14.494 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.270.101, 194 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 21.879 olarak açıkladı.2707
● Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı” yazısında Serdar Akinan’ın Hayatımın Haberi kitabından alıntı yaparak, Erdoğan’ın Başbakan iken 6 Ocak 2005’te Endonezya
ve beş ülkeye daha yaptığı ziyaretlerinde eski Skytürk Genel Yayın Yönetmeni Akinan’ın boynunu sıktığı
iddiasını kaleme aldı. Söz konusu kitapta, Akinan, basın toplantısında kendisine söz verilmediğini ardından
toplantı sonunda Erdoğan’ın ‘Serdar, nasılsın’ sorusunu kendisine yönelttiğini aktardı.2708 Akinan, “Korumalar bir çember yapmıştı etrafımızda. Bir anda koluyla boynumu çok sert bir şekilde sıkmaya başladı Çok
canım yanda o anda ancak sesimi çıkartamadım. ‘Lan oğlum neden benim aileme küfrettiriyorsun’ dedi.
Aşırı öfkeliydi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, benim ailesine
üstelik ekrandan küfrettirdiğimi söylüyor ve oracıkta boğacakmış gibi boynumu sıkıyordu” diye yazdı.2709
6 Ocak 2021
● Nuray Mert, gazeteci Serdar Akinan’ın Hayatımın Haberi kitabında Erdoğan’ın boğazını sıktığına
dair iddiasına şahit gösterilmesini “Böyle yadırgatıcı bir olayı, eş dost muhabbeti içinde geçiştirecek tıynette
olsam, kendi adıma da böyle davranır, mevcut iktidar ile hoş geçinir, başıma bunca sorun açmazdım” diyerek yalanladı. Mert, “Kim olursa olsun, bir Başbakan’ın bir gazetecinin ‘boğazını sıkması’ zamanında normal karşılanacak, sonra da unutulacak bir mevzu olamaz. Akinan’ın başına böyle bir olay geldi ise, en azından benim haberim olmamıştır. Bu vesile ile bir hatırlatma yapayım, ben, Başbakan Erdoğan’ın Konya mitinginde, ‘namert’ diye itham etmesi üzerine ana akım medyadan kovulmuş ilk insanım” ifadelerini kullandı.
Otoriter bir düzende, “muhalefet” eleştirisi yapmayı siyasi ahlaka aykırı bulduğunu belirten Mert, “Pek çok
konuda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Hal böyle iken, ima üzerinden de olsa, ismimin ‘iktidar çevresine
yakınlık’, ‘arabuluculuk’ çerçevesinde zikredilmiş olması sessiz kalabileceğim bir konu değildir” diye
yazdı.2710
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun
rektör atanmasıyla ilgili devleti yönetirken adalet ve liyakatin önde tutulması gerektiğini, aksi tutumun kaosa neden olacağını söyleyerek, “Siz belli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz
çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AKP’den aday olduysanız, belli bir siyasi sorumluluk üstlendiyseniz, şimdi sivil hayata döndüyseniz o zaman size itibar ediliyor.
Ben Boğaziçi’ne tayin olan Rektörü tanımıyorum. Okuyorum geçmişini ama Boğaziçi gibi bir üniversiteye
de başka üniversitelere de bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi.2711
7 Ocak 2021
● AYM, ABD vatandaşı Rahip Andrew Craig Brunson’ın “tutuklama ve konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması ve tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı başvuruyu süre şartına uyulmadığı için reddetti.
AYM’nin gerekçeli kararında, “…başvurucunun tutuklama tedbirleriyle ilgili şikayetler bakımından tutukluluğunun sona erdirildiği 25 Temmuz 2018’den itibaren 30 gün içinde bireysel başvuruda bulunması
https://twitter.com/istabip/status/1346482985286176770?s=20
https://www.birgun.net/haber/ogrenciler-akademisyenler-universitesine-sahip-cikti-kayyum-rektore-hayir-329124
2706https://www.ntv.com.tr/turkiye/5ocak2021-corona-virus-tablosu-194-can-kaybi-14-bin-494yeni-vaka,a6_ZZl8MjUKt9hlQbVn3gg
2707 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2708 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-serdar-akinan-acikladi-erdogan-bogazimi-sikti-329206
2709 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/aytunc-erkin/erdogan-hangi-gazetecinin-boynunu-sikti-6197536/
2710 https://www.birgun.net/haber/erdogan-bogazimi-sikti-iddiasina-sahit-gosterilen-nuray-mert-ten-aciklama-329379
2711 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-yandas-tayini-bir-kural-haline-geldi-329385
2704
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gerekmektedir. Bu itibarla 2 Ekim 2018’de yapılan başvuruda tutuklamayla ilgili iddialar yönünden süre
aşımı bulunduğu sonucuna varılmıştır” denildi.2712
● AYM2713, başvurucu kapatılan Zaman’ın eski yazarlarından Şahin Alpay’ın ileri sürdüğü, “kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi” iddiasını kabul etti ve başvurucuya 20.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçede, AYM’nin daha önce başvurucu hakkında aldığı ikinci ihlal kararı
üzerine Alpay’ın tutukluluk durumunun sonlandırıldığı ancak konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol
tedbirine karar verildiği hatırlatıldı.2714
● İçişleri Bakanlığı, Gaziantep’te ilçe belediye meclis üyeleri CHP’liler Hurşit Besle ve Adnan
Erol’u “terör örgütüyle irtibatlı oldukları” iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Şahinbey İlçe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve 17 Temmuz 2020’den beri tutuklu
Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılanması nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Şehitkamil İlçe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Adnan Erol da 17 Temmuz’da
tutuklanmıştı ancak 5 Ocak’ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. Erol da, Gaziantep 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı için görevinden
uzaklaştırıldı.2715
● WhatsApp, 4 Ocak 2021 güncellemesiyle kullanıcılarına zorunlu kıldığı yeni gizlilik politikasında,
“hesap kayıt, bağlantılar, durum, işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, diğer kişilerle etkileşim kurma ve
mobil cihaz bilgileri” için Facebook şirketleri ile paylaşma kararı alındığını duyurdu. Platform güncellemeye ilişkin “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve
bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin
sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve
pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” açıklamasında bulundu.2716
8 Ocak 2021
● AYM2717, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde piyade yüzbaşı olarak görevli başvurucu Barış Koç’un sıralı
amirlerine verdiği dilekçede kullandığı ifadeleri nedeniyle kınama cezasına çarptırılmasını “ifade özgürlüğü
ihlali” kabul etti. Koç’un dilekçesiyle ilgili alay komutanlığı, “askerlik adabı, askeri yazışma kuralları ve
üst amire hitap kuralları ile bağdaşmadığı” gerekçesiyle kınama ceza vermişti. AYM kararında ise, “Askerlerin dahil olduğu kamu görevlileri de toplumun diğer bütün bireyleri gibi ifade özgürlüğünden yararlanır”
tespiti yapıldı.2718
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin “Ben öğrencilerle niye
görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten
bir DHKP-C militanıdır. Yine başka bir siyasi partinin yönetiminde olanlar oradalar. Yaptıkları yasalara
uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır” açıklamasında bulundu. Erdoğan kendisine YÖK tarafından teklif edilen dokuz isim arasında Melih Bulu’nun da yer aldığını ve daha
önce iki üniversitede görev almış biri olduğunu belirterek, “Bana yasaların vermiş olduğu yetkiler noktasında ben Melih Bey’i layık gördüm” dedi.2719
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik “DHKP-C militanı” suçlamasında bulunması üzerine, “İstanbul İl Başkanımız gerekli
yasal yollara başvuracaktır” açıklamasında bulundu. Öztrak, “Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama,
bir ruhi sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal
yollara başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım. Sorumluluk

https://www.milliyet.com.tr/gundem/aymden-rahip-brunsonin-tutuklulugu-ile-ilgili-hak-ihlali-yok-karari-6400085
2713 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/konutu-terk-etmeme-adli-tedbirinin-uygulanmasi-nedeniyle-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
2714 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinden-sahin-alpay-hakkinda-yeni-ihlal-karari/2101751
2715 https://www.haberturk.com/icisleri-bakanligi-iki-belediye-meclis-uyesini-gorevden-uzaklastirdi-2929616
2716 https://medyascope.tv/2021/01/07/whatsapp-son-guncellemeyle-birlikte-facebookla-veri-paylasimini-zorunlu-hale-getiriyor/
2717 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ust-komutanligina-sunulan-dilekcedeki-ifadeler-icin-disiplin-cezasi-verilmesi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/
2718 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aymden-askerlerle-ilgili-ifade-ozgurlugu-karari-/2102942
2719 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-bogazici-aciklamasi-ben-ogrencilerle-niye-goruseyim-329649
2712
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makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin
nereye gideceği belli değildi” dedi.2720
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yinelediği “eve
dön” çağrısı hakkında “Bahçeli’yi anlama gayretinden vazgeçmiş bir insanım. Kendisine tavsiyem, Erdoğan
çok şeyle meşgul. Bahçeli ve Doğu Perinçek'in zamanları çok. Emeklinin, çocuğuna bir şey götüremediği
için intihar eden işsizin, dört yıllık üniversite mezunu olup iş bulamadığı için gece oturup gündüz uyuyan o
gencin, esnafın derdine çare arayacak, el ele tutuşsunlar projeler yapsınlar ve büyük ortağa iletsinler. Türkiye’nin hayrına olacak bir iştir” dedi.2721
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü
evinde ziyaret etmesi ardından görüşmeyi “seçim ittifakı” ile açıklayarak, “Şu anda buna benzer görüşmeleri
yapmayı planlıyoruz. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ile de görüşmemiz oldu. Bundan sonraki
süreçte görüşmeler devam edecek” dedi. Erdoğan, “Benim bu ziyaretim hem nezaket hem de bu ittifak meselesinde seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda
olması lazım” açıklamasında bulundu.2722 Bu gelişme sonrasında Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ise, “Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” diye konuştu.
Ziyaretin, “nezaket ziyareti” olduğunu ifade eden Karaduman, “Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup
konuşuruz” dedi.2723
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin
davada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Okan Şimşek
hakkında, “olay günü ve öncesinde meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu
sakladığı” belirtilerek “kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Volkan
Şahin ve Veysal Şahin’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.2724
9 Ocak 2021
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion’un Türkiye’ye temsilci
atama kararı almasına ilişkin “TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük
erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de
temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz”2725
açıklaması yaptı.2726
● Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın yeni gizlilik politikasına ilişkin “Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim
Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli
riskler içeriyor” dedi.2727 Dijital verileri yerli ve milli yazılımlarla korumak gerektiğini kaydeden Koç,
“Kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi
Türkiye’de kalır” dedi.2728 Koç, vatandaşları yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ettiklerini vurgulayarak “Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, (Turkcell’in uygulaması) BİP ve Dedi gibi milli
ürünlerimizde var” ifadesini kullandı.2729
10 Ocak 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, “Türkiye olarak basın
özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Erdoğan,
mesajında devamla “Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli
ilerlemeler kaydettik. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-oztraktan-erdogana-kaftancioglu-yaniti-1804627
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55575848
https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-saadet-aciklamasi-gorusmeler-devam-edecek-329653
2723 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ziyaretinin-ardindan-saadet-partisi-nden-ittifak-cikisi-329627
2724 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hrant-dink-davasinda-yeni-gelisme-2-6202953/
2725 https://twitter.com/ofatihsayan/status/1347906904752848897
2726 https://www.ntv.com.tr/teknoloji/dailymotion-turkiyeye-temsilci-atadi,bwsze-FDX0qZW2fUJm-Ulg
2727 https://twitter.com/AliTahaKoc/status/1347990447852019713
2728 https://twitter.com/AliTahaKoc/status/1347990450771263488
2729 https://twitter.com/AliTahaKoc/status/1347996376135831552
2720
2721
2722
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ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım
tamdır” ifadelerini kullandı.2730
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 1.017 yeni hasta tespit edildiğini2731 ve 9.138 yeni vaka
ile birlikte toplam vaka sayısını 2.326.256, 176 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 22.807 olarak açıkladı.2732
11 Ocak 2020
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamındaki iddianameyi işaret
ederek, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık
ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle
açabilecektir” açıklaması yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim olaylarının çıkmasında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açıldığını ifade eden Bahçeli, “Bunların en azılılarından birisi de CHP’nin ve İyi Parti’nin destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin Demirtaş’tır” dedi.2733
● Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, “Cem Yılmaz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi” adlı makalelerinde, cinselliğin, dekoltenin yoğun
olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu. Filmlerin toplum
üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi.2734
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Twitter’dan bir video paylaşarak, “Türk
basın hayatının ayrılmaz parçası olan yerel gazeteler ekonomik krizle birlikte kapanma noktasına geldiler.
Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal’ın ifade ettiği yüzde 15’lik BİK kesintisi ciddi bir
yük oluşturuyor” açıklamasını yaptı.2735
12 Ocak 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkeleri Ankara büyükelçileriyle toplantısında Brüksel – Ankara
hattındaki durum için “İlişkilerimizi tekrar rayına oturtmak için hazırız” açıklamasında bulundu. TürkiyeAB zirveleri ile üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatma çağrısında bulunan Erdoğan, 2021’de yeni
reformlar yapacaklarını belirterek, Doğu Akdeniz’in rekabet değil iş birliği havzasına dönüştürülmesini,
AB’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında samimi bir özeleştiri yapması gerektiğini dile getirdi.2736
14 Ocak 2021
● Lenf kanseri tedavisi görmekte olan 48 yaşındaki gazeteci Sevim Gözay, İstanbul Kartal Dr. Lütfi
Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözay, çok sayıda TV kanalında yönetmenlik,
sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapmıştı.2737
● CHP Hukuk Birimi’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasında, tarafsız Cumhurbaşkanı’nın olacağı, mevcut yetkilerin TBMM’ye devredildiği bir sistemin amaçlandığı, Cumhurbaşkanlığı’nın
sembolik bir makam olacağı ifade edildi. Seçim barajının düşürüleceğine ve TBMM’de çok sesliliğin hedefleneceğine, eski baro sistemine geçiş yapılacağına çalışmada yer verildi.2738
● CHP, sadece basın kartı olan gazetecilere yıpranma hakkı tanınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, ilgili yasal düzenlemenin kısmen iptal edilmesi istemiyle AYM’ye başvurdu. CHP Ankara
Milletvekili Servet Ünsal ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya tarafından sunulan dilekçede, AYM’nin önceki iptal kararına atıfta bulunarak, AYM’nin tanıdığı sürenin bitmesine günler kala AKP’nin getirdiği torba
yasasıyla gazetecilerin fiili hizmet süresinin yeniden basın kartı şartına bağlandığı belirtildi.2739
15 Ocak 2021
https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-basin-ozgurlugunden-hicbir-zaman-vazgecmeyecegiz-2932332
https://www.ntv.com.tr/turkiye/10-ocak2021-corona-virus-tablosu176-can-kaybi-bin-17-yeni-hasta,b-Mk4IuKMEehtutA17u_OA
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2733 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bahceliden-yargitaya-hdpyi-kapatin-cagrisi-6206770/
2734 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/cem-yilmaz-filmleri-icin-dinsel-inceleme/
2735 https://twitter.com/mustafamente/status/1348729709245431811?s=08
2736 https://www.birgun.net/haber/erdogan-ab-nin-bizi-uyelige-almasi-ontolojik-bir-tercih-olacaktir-330114
2737 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-gazeteci-sevim-gozay-hayatini-kaybetti-haberler-2937157
2738 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-yeni-sistem-onerisi-sembolik-cumhurbaskani-330328
2739https://ankahaber.net/haber/detay/chp_basin_karti_olmayan_gazetecinin_de_yipranma_hakki_icin_anayasa_mahkemesine_gitti_26141#.YAA_rnbpwPE.twitter
2730
2731
2732
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● Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın başından darbe aldığı saldırının ardından “Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da saldırıyı kınamalarını bekliyoruz” çağrısında
bulundu. Açıklamada, “Siyasetçilere ve basın mensuplarına yapılan saldırı faillerini bulun adalete teslim
edin. Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol
üstleneceğini biliyoruz” denildi.2740
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 921 yeni hasta tespit edildiğini2741 ve 8.314 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.373.115, 169 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 23.664 olarak açıkladı.2742
● Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2014-2019 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu
kapsamında 128 bin 872 kişiye soruşturma açıldı.2743 Bu soruşturmalardan 27 bin 717’si hakkında kamu
davası açılmasına karar verildi. Toplam 903 çocuğun yargılandığı davalarda dokuz bin 556 kişi içinse mahkumiyet kararları verildi. Bu süreçte açılan soruşturmaların önemli bölümünü, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar oluşturdu.2744
16 Ocak 2021
● Türkiye yazarı Fuat Uğur, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) düzenlediği
“Medya Oscarları” ödül töreninde, Advertcity Reklam Ajansı’nın sahiplerinden Murat Kapki’nin ödül törenine katılarak, Erdoğan’dan plaket alırken fotoğraf çekilmek için iki milyon lira ödediğini öne sürdü.
Erdoğan’ın ödül sponsor olan iş insanlarına plaket vereceğini duyan Kapki’nin RTGD Başkanı Şebnem
Bursalı’yı aradığı ve sponsor listesinden bir kişi yerine geçtiğini iddia etti. Uğur, “İmamoğlu’nun reklamcısı
Külliye’ye nasıl sızdı, amacı neydi” yazısında, “Kapki, İBB’nin reklam ihalesini tartışmalı ve yasal olmayan
bir yöntem ile almıştı. Kapki’nin kardeşi Ferhat Kapki ise, FETÖ’ye ait olan ABD’deki Horizon okulunun
genel müdürlerinden biriydi” iddialarını sıraladı2745 Uğur, “Kapki’nin kendisinin yazılarından sonra telaşa
kapandığını ‘Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirirsen sana kimse dokunamaz. Soruşturma başlatacak savcı
varsa bile eli boş döner’ fikri ile hareket ettiğini” de savundu.2746
17 Ocak 2021
● AYM’ye 23 Eylül 2012-31 Aralık 2020 tarihlerinde 295 bin 38 bireysel başvuru yapıldı. AYM,
bu başvurulardan 257 bin 108’i sonuçlandırdı ve 37 bin 930’u için karar vermesi bekleniyor. AYM’ye yapılan bireysel başvurular: 2012’de 1.342, 2013’te 9,897, 2014’te 20.578, 2015’te 20.376, 2016’da 80.756,
2017’de 40.530, 2018’de 38.186, ve 2019’da 42.971 olarak gerçekleşti. Geçen yıl itibarıyla 40.402 başvuru
oldu. AYM’nin sonuçlandırdığı başvurulardan 738’i için hakkın ihlal edilmediğine, 1265’i için ise düşme,
kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14.027’si için en az bir hakkın ihlal edildiğine, 12.223’ü için
idari ret ve 228.855’i için kabul edilemezlik kararı verilmesine hükmedildi. Esastan incelenen bireysel başvuru sayısı 14.765 oldu. AYM’nin verdiği ihlal kararı sayısı 14.273’ü buldu. Bu kararlarda ilk sırayı yüzde
63,3 ile adil yargılanma hakkının ihlali alırken ikinci sırada yüzde 19,4 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada
yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı. Diğer ihlal gerekçelerini de “özel hayatın ve aile hayatının
korunması hakkı”, “kötü muamele yasağı”, “etkili başvuru hakkı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”, “yaşam hakkı”, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”, “ayrımcılık yasağı”, “örgütlenme özgürlüğü”,
“maddi manevi varlığın korunması hakkı”, “masumiyet karinesi”, “suç ve cezaların kanuniliği ilkesi”, “din
ve vicdan özgürlüğü”, “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “eğitim hakkı” ve “bireysel
başvuru hakkı” oluşturdu.2747
18 Ocak 2021
● Türkiye’nin Covid-19 virüsüne karşı CoronaVac aşısı satın aldığı Çin merkezli Sinovac şirketi,
sinovac.com sitesine Türkiye’den erişimi engellemesini, “Türkiye’den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye’den erişimi engelledik” şeklinde açıkladı. Erişimi tekrar açtıklarını da açıklayan
şirket, Ragıp Soylu’nun 30 Aralık’taki paylaşımında, “Türkiye, Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk
bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac’ın web sitesini ele geçirdi. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur
http://www.krttv.com.tr/amp/siyaset/gelecek-partisi-nden-erdogan-ve-bahceli-ye-cagri-h61205.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/15-ocak2021-corona-virus-tablosu169-can-kaybi-8-bin-314-yeni-vaka,hCk1GJMFiUuxirhgVtgkkQ
2742 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2743 https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi
2744 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf
2745 https://halktv.com.tr/murat-kapki-cumhurbaskani-erdoganla-fotograf-vermek-icin-sponsorlukla-sizdi-iddiasi-444891h
2746 https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/617146.aspx
2747 https://tr.euronews.com/2021/01/17/aym-257-bin-bireysel-basvurudan-sadece-14-bin-765-ini-esastan-inceledi-yuzde-95-hak-ihlali
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bayrakları ve Çin Seddi’nde Cuma namazı dilekleri var. Bir de şarkı var”
demesini de gerekçe olarak
gösterdi.2749
● Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği’nin (RTGD) “Medya
Oscarları” ödül töreni konusunda Türkiye yazarı Fuat Uğur’un iddialarıyla ilgili “İktidara yakın medya tarafından hepi topu bir hafta önce FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ndeki o törene neden, nasıl sponsor olduğu ve Kapki’nin ödediği iki milyon liralık sponsor bedelinin nerelerde kullanıldığı açık ve net bir biçimde kanıtlarıyla ortaya konulmalıdır. Aksi halde dernek başkanı ve yönetim kurulu da büyük zan altındadır” dedi.2750
● Facebook, Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı.2751 Açıklamada, “Yasadan etkilenen diğer bazı
şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini
başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz. Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartlarını ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için
ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi bildirmek isteriz” denildi.2752
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın
evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin partisine yönelik eleştirilere karşı “Karar gazetesinin kiralık köşe
yazarları mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar
MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine
yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e (Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu kast ediyor) bizi acilen
anlatmasıdır” sözleriyle suçlamalarda bulundu.2753
19 Ocak 2021
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Yaay ve Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye temsilci atama bildiriminde bulunmayan Twitter ve Pinterest’e 1 Ekim 2020’de yürürlüğe alınan yasal düzenleme2754 uyarınca üçüncü aşamadaki reklam yasağını uygulamaya başladıklarını
açıkladı. Sayan, “7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal
medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak” dedi.2755 Sayan, “Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde
sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını
korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla
müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve
benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.2756
● AYM, 24 haftalık hamile iken Sivas Devlet Hastanesi’nde 8 Kasım 2004’te kadın doğum doktorunun kanuna aykırı gerçekleştirdiği kürtaj sonrasında hayatını kaybeden D. A. Ö.’nün ağabeyi Onur Arslan’ın başvurusunu kabul ederek, “yaşam hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi
2008’de, kürtajı yapan S.K hakkında beş yıl hapis cezası verdi. Kararda, hastane yönetiminin hastanede
gerçekleştirilen tedavi ve diğer işlemlerin organizasyonu konusunda yönetme ve denetleme görevi olduğuna
işaret edildi.2757
20 Ocak 2021
● Türkiye yazarı Fuat Uğur’un, “Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği’nin (RTGD), ‘Medya Oscarları’ törenine ilişkin Murat Kapki’nin Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için sponsor olarak geceye sızdığını

https://twitter.com/ragipsoylu/status/1344210456521682944
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sinovactan-turkiyeden-web-sitesine-erisim-engeliyle-ilgili-aciklama-1806870
https://www.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/2940889-cok-acayip-isler-acayip-iddialar
2751 https://www.bloomberght.com/facebook-turkiye-ye-temsilci-atiyor-2272766
2752 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/facebook-turkiyeye-temsilci-atama-karari-aldi/2114007
2753 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-mhpnin-sokakta-isi-yoktur/2113963
2754 https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/01/20210119-4-1.pdf
2755 https://twitter.com/ofatihsayan/status/1351301958733332488
2756 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/temsilci-atamayan-sosyal-medya-aglari-artik-turkiyeden-reklam-alamayacak/2114598
2757 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymden-annenin-de-oldugu-kurtaj-isleminde-yasam-hakki-ihlali-karari-1807163
2748
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2758

iddia etmesi” tartışma yarattı.
Başkan Yardımcısı Kanal D Ankara Temsilcisi Erkan Gürses’in ve Genel
Sekreter olan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın olay duyulmadan önce görevlerinden istifa ettiği
ileri sürüldü.2759 Ancak RTGD’nin Yönetim Kurulu’na ilişkin internet sayfasında herhangi bir değişiklik
olamadığı2760 ve Gürses ile Fırat’tan konuya ilişkin açıklama gelmediği de görüldü.
21 Ocak 2021
● Agos, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun Hrant Dink’in öldürülmesinin 14’ncü
yılında yazdığı “Hrant Dink.. Hrant Dink.. Sabah Hrant, akşam Dink” yazısında Hrant Dink’in eşi Rakel
Dink’i hedef aldığını söyledi.2761 Karahasanoğlu, yazısında, “Binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu.. Şahsen bana sorsanız, 10 tanesini söyle deseniz.. Tamamlayabileceğimde emin değilim.. Ama Hrant Dink’i
ezberledik. Eşini ezberledik. Çocuklarını, avukatlarını, evini, işyerini.. Hepsini ezberledik. Ezberlettiler
bize” ifadelerini kullandı.2762
● Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda düzenlenen, “Türkiye’deki insan hakları, Demirtaş ve
diğer siyasi tutukluların durumu” konulu oturumda, başta HDP’li Selahattin Demirtaş’ın yer aldığı Türkiye’de siyasi tutsakların serbest bırakılması ve temel haklarına saygı gösterilmesi istenen karar tasarısı,
590 oy ile kabul edildi. Kararda, ayrıca Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde yeni sayfa açma isteği, aldığı reform
kararları ve AB’ye katılım sürecine bağlılığının göz önünde bulundurulduğu ancak daha derin ilişkilerin
somut ilerlemelere bağlı olduğu bildirildi.2763
22 Ocak 2021
● İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evi arkasında vakıf arazisine kaçak yaptırdığı bölüme ilişkin fotoğraflar çekilmesi gerekçesiyle “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı yeni iddianameyi kabul etti. Dava 21 Mayıs’ta görülmeye başlanacak. İddianamede daha önce aynı suçtan Kaftancıoğlu’na takipsizlik kararı verildiği ancak müşteki Altun’un Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği belirtildi.2764 İddianamede, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza
Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdiği anımsatıldı.2765 İddianamede, CHP Üsküdar
İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında Altun’un ailesi tarafından kullanılan
bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla çektiği ve Kaftancıoğlu’na görüntüleri göndererek ifşa ettiği yer aldı.2766
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni,
gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle “geçmiş olsun” ziyareti yaparak, “İnsan onuruna aykırı bir şekilde
gazetecilere, siyasetçilere saldırılar yapılmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin varlığını çok önemsiyorum. Hala Babıali’de olması da çok anlamlı. Gazetecilerin engellenmeden, halk için haberlerini özgürce
yapabilmesini istiyorum” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise, “Gazetecilerin kapı önlerinde pusu kurulup dövülmesi demokrasi açısından kaygı verici. Yeniçağ Yazarı Orhan
Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı. Gazeteciler Taha Akyol, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır siyasetçiler
tarafından hedef gösterildi. Meslektaşlarımızın can güvenliği de tüm yurttaşlar gibi devletin güvencesi altında olmak zorunda. Halkın haber alma, bilgilenme ve doğru habere ulaşabilmesi, demokrasinin gerçekleşmesi ancak bu sayede mümkün olabilir. Türkiye’de en kısa sürede parlamenter rejime geçilmesini, hak ihlallerinin son bulmasını, haberin serbestçe dolaşımının sağlanmasını, meslektaşlarımıza saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.2767

23 Ocak 2021
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doğru bulmadıkları politikalarını değiştirmesi
koşuluyla AKP ile ittifak yapabileceklerini açıkladı. Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu
https://www.birgun.net/haber/hande-firat-odul-toreni-krizi-ortaya-cikmadan-rtgd-den-istifa-etmis-331136
https://t24.com.tr/haber/hande-firat-in-tartismalarin-odagindaki-medya-oscarlari-gecesinin-duzenleyicisi-rtgd-den-istifa-ettigi-iddia-edildi,927700
https://www.rtgd.com.tr/yonetim-kurulu.html
2761 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25221/yeni-akit-yaziisleri-muduru-rakel-dink-i-hedef-aldi
2762 https://www.akittv.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/5694-hrant-dink-hrant-dink-sabah-hrant-aksam-dink
2763 https://tr.euronews.com/2021/01/21/avrupa-parlamentosu-selahattin-demirtas-basta-olmak-uzere-tum-siyasi-tutuklular-serbest-b2764 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglu-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi/2098971
2765 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kaftancioglu-hakkinda-yeni-iddianame-azmettirmekle-suclaniyor-549740.html
2766 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chpli-canan-kaftancioglu-hakkinda-flas-iddianame-41721832
2767 https://www.gercekgundem.com/siyaset/245907/ahmet-davutoglundan-turkiye-gazeteciler-cemiyetine-ziyaret
2758
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Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesine ilişkin Karamollaoğlu, “Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması
daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim. Buradan ne çıkar? Seçim süresi başladığı
zaman, seçim sathi mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum” dedi.2768
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırılara
ilişkin “Bu tip olaylar karşısında, ilk tepki vermesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla, son yaşananlarla ilgili olarak, ilk ve en önemli muhatap da Sayın Erdoğan’dır. Kendilerine yönelen en küçük sözlü
saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken, ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp, tehdit
edilirken sessiz kalamazlar” tepkisini paylaştı. İyi Parti lideri Akşener, hem hukukta reformdan söz edilip
hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalınamayacağını ifade ederek, “Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı, küçük
ortağını, bu konularda takındığı, medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda, uyarmaya çağırıyorum”
dedi.2769
25 Ocak 2021
● Türkiye ve Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları görüşmek amacıyla beş yıl sonra
istikşafi görüşmelerin 61’inci turu için yeniden masaya oturdu. Görüşmede daha önce ele alınan konular
değerlendirilerek, mevcut durum ile geleceğe yönelik konularda atılabilecek adımlar görüşüldü. Bir sonraki
görüşme Atina’da gerçekleştirilecek.2770
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla bir buçuk sene evvel Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın koordinatörlüğünde başlatılan “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlandı. İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları
Başkanı Erdem, yeni anayasa çalışması yapmadıklarını belirterek, “Devletin idari ve anayasadaki yönetim
yapısına ilişkin anayasada değişmesini istediğimiz ya da önerdiğimiz maddeleri ilkelerin altına yerleştiriyoruz” dedi. Devamında Erdem, “Bizim için cumhurbaşkanının halk veya Meclis tarafından seçilmesi önemli
değil. Önemli olan tarafsız, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ilkeleriyle donatılmış görev ve yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olması. Tarafsız bir cumhurbaşkanının bir kereden fazla görev
yapmasına gerek yok” diye konuştu.2771
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP’nin bir kefesinde İyi Parti diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengelemektir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan tek adamcağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır” suçlamalarında bulundu.2772
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 671 yeni hasta tespit edildiğini2773 ve 5.642 yeni vaka
ile birlikte toplam vaka sayısını 2.435.247, 137 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 25.210 olarak açıkladı.2774
26 Ocak 2021
● İstanbul Başakşehir’de zorla araca bindirilerek 20 Ocak’ta kaçırılan elektrik işçisi Gökhan Güneş,
altı gün sonra evine geri döndü ve olaya ilişkin açıklama yaptı.2775 Güneş, “20 Ocak’ta işe gitmek için biraz
geç saatlerde çıkmıştı. Otobüs durağında bekleyen dört kişi vardı, üzerime çullandılar. Bir tane araca bindirmeye çalıştılar. Direncimi kaldırabilmek için elektroşok aletiyle elektrik verdiler. Kendime geldiğimde
arabadaydım. Bir yere götürdüler, konum, adres, mekana dair bir isim hiçbir zaman belirtilmedi. Elektrik
verme, kaba dayak, ara sıra soğuk suyla ıslatılarak şiddet uygulama gerek çıplak gerek üzerimde sadece iç
çamaşırı olacak şekilde uygulandı. Tecavüz tehdidi yaptılar. Ajanlık teklif edildi. Çıkış yapmadan önce,
boyun koltuk altları, vücut bölgemi temizlemeye dönük işlemler yaptılar. Daha sonra arabaya bindirildim.
Bu saldırıların sosyalist kimliğim nedeniyle olduğunu düşünüyorum” dedi.2776

https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-sart-kostu-ak-parti-yle-ittifak-yapilabilir-331544
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aksener-iktidar-ya-bir-yol-bulmali-ya-da-yoldan-cekilmeli-6224979/
2770 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-istiksafi-gorusmelerin-61-turu-yapildi/2122252
2771 https://www.birgun.net/haber/iyi-parti-parlamenter-sistem-calismasini-tamamladi-kamuoyuna-aciklanacak-331746
2772 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogan-chp-diye-bir-partinin-olup-olmadigi-tartismalidir-6227663/
2773 https://www.haberturk.com/son-dakika-25-ocak-koronavirus-covid19-tablosu-aciklandi-bugun-turkiye-korona-vaka-sayisi-kac-2950200
2774 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2775 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55808642
2776 https://www.gazeteduvar.com.tr/kacirilan-gokhan-gunes-iskence-gordum-haber-1511481
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● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Samanyolu TV’nin eski genel yayın yönetmeni Osman Çalık’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “resmi belgede sahtecilik” gerekçesiyle yargılandığı davada, yedi yıl altı ay hapis cezasına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı
iddianamede, sanık Çalık’ın FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve örgütün en üst yöneticileriyle birden fazla görüşme yaptığı kaydedildi.2777
● HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alındı.2778 Esenyurt ilçe binasına 24 Ocak’ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından altı saatlik arama sonucu terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın
afiş ve posterlerine el konarak eş başkanlar Kılıç ve Sağlam gözaltına alınmıştı. Eş başkanlar, ifadelerinin
alınması ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.2779
● AYM Birinci Bölümü, başvurucu Ahmet Endes’in iddialarına ilişkin konutta arama gerçekleştirildiği esnada kolluk görevlilerinin güç kullanımıyla yaralanmalar olması neticesinde, olaya ilişkin, eziyet
yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Aynı ailenin üyesi olan diğer başvurucular ve Endes, yaşadıkları ilçede görev yapan bir savcıya yönelik sosyal medya aracılığıyla hakaret ve tehdit suçu işlendiğine ilişkin
yürütülen soruşturma kapsamında arama yapılan akrabalarının evine gitmeye çalışırken kolluk görevlilerince durdurulmuştu. Başvurucuların iddialarına göre olay sonrasında iki başvurucu kolluk merkezine götürülmüş ve orada fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Kolluk görevlilerince düzenlenen tutanağa göre başvuruculardan birinin polis memuruna vurması üzerine iki başvurucuya da orantılı güç kullanılarak etkisiz hale
getirilmiş, kolluk görevlilerinin şikayetçi olması nedeniyle de haklarında yasal işlem yapılmak üzere iki
başvurucu kolluk merkezi ile hastaneye götürülmüştü.2780
27 Ocak 2021
● Öğretmen Bekir Salih Korkmaz, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’na ait karikatürleri internet sitesinde
kullandığı gerekçesiyle evinde polisin araması yapıldığını söyledi. Korkmaz kendisine ait ve çocuklarına ait
elektronik cihazlara el konulduğunu belirtti.2781 Yaşaroğlu ise kendilerinin şikayette bulunmadığını ticari
siteler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve şikayetinden vazgeçti.2782 Yaşananların ardından Korkmaz, “Bugün Erdil Yaşaroğlu bey ve avukatı Kadir Kurtuluş bey ile telefon görüşmesi yaptım.
Kendileri yaşanan durumdan derin üzüntü duyduklarını kesinlikle böyle bir şeye sebebiyet istemeyeceklerini şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler” açıklamasında bulundu.2783
● Kars’ın görevden alınan HDP’li eski belediye başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye’nin sorunlarını dış
baskılarla değil, iç dinamik ve dengelerle çözmesinin zorunlu hale geldiğini ve yeni bir paradigma geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir. Suriye'de yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türkiye'de yaşayan Kürtleri de Türkleri de rehin almasına izin vermemeliyiz” dedi.2784
● Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Dr. Berk Esen’in hazırladığı, “Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet
Sistemi, Hükümet Sistemi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu, CHP’nin MYK toplantısında
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Raporda, mevcut hükümet sistemiyle TBMM’nin tarihindeki en büyük yetki erozyonuna uğradığı ifade edilirken, yasama, müzakere, denetim ve bütçe yapım fonksiyonlarının gerilediği, hükümet kurma ve düşürme fonksiyonunun ise kaybolduğu belirtildi. CHP’nin yeni
sistem önerilerinde de yer alması beklenen seçim barajının yarı yarıya azaltılması, Başbakanlık ve Bakanlar
Kurulu'nun yeniden oluşturulması, TBMM’nin ve Sayıştay’ın denetim yetkilerinin artırılması gibi önerilere
yer verildi. Raporda, “Yasama dokunulmazlığı kurumu devam ettirilmelidir. Yasama sorumsuzluğunun
kapsamı genişletilmeli TBMM komisyonlarının faaliyetlerine katılan uzmanlar ve ifade veren kimseleri de
içine almalıdır. Ayrıca milletvekillerinin siyasi eleştiri amacıyla ifade ettikleri düşünce açıklamalarının tazminat davalarına konu olamayacağı belirtilmelidir” denildi. Kamu görevlilerinin seçim kampanyalarına

https://www.trthaber.com/haber/gundem/stvnin-eski-yayin-yonetmenine-fetoden-7-yil-hapis-550818.html
https://www.birgun.net/haber/hdp-esenyurt-ilce-es-baskanlari-yeniden-gozaltina-alindi-331786
2779 https://www.evrensel.net/haber/424315/hdp-esenyurt-binasina-polis-baskini-gozaltina-alinan-es-baskanlar-serbest-birakildi
2780 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/kolluk-kuvvetlerinin-orantisiz-guc-kullanimi-ve-etkili-sorusturma-yapilmamasinedeniyle-eziyet-ve-kotu-muamele-yasaginin-ihlal-edilmesi/
2781 https://www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/karikatur-gibi-olay-41725178?__twitter_impression=true
2782 https://www.milliyet.com.tr/gundem/tam-karikaturluk-26-bin-tl-istediler-6416089
2783 https://www.haberturk.com/bekir-salih-korkmaz-erdil-yasaroglu-ile-helallestik-2951948-magazin
2784 https://www.birgun.net/haber/ayhan-bilgen-den-yeni-parti-aciklamasi-331963
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katılım göstermemesi için yasal engeller getirilmesi gerektiği ve hükümet ve belediye temsilcilerinin kamu
kaynaklarını kullanarak kampanya düzenlemeleri ihtimaline karşı yasal önlem alınması gerektiği belirtildi.
Ayrıca “Adalet, içişleri, ulaştırma bakanları çekilip yerlerine bağımsızlar atanmalıdır” ifadelerine yer verildi.2785
28 Ocak 2021
● AİHM 2020 raporuna göre, 62 bin civarında başvuru değerlendirilmeyi bekliyor ve bunlardan
11.750’si Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ihlal iddialarıyla ilgili görünüyor. AİHM’in 2020 yılı sonu itibariyle öncelikli değerlendirilecek başvurular listesinde Rusya, Türkiye ve Romanya’nın ilk üç sırada yer
aldı. Türkiye’den çoğunlukla “hukuk dışı gözaltılar veya tutuklamalar” ile ilgili başvurular yapıldığı aktarıldı. AİHM Başkanı Robert Spano’nun açıklamasına göre, geçen yıl Türkiye’den gelen başvurular bir yıl
öncesine oranla yüzde 27 artış gösterdi ve en az bir hak ihlali içeren 3.309 karar ile Türkiye ilk sırada, 2.724
karar ile Rusya ikinci, 1.857 karar ile İtalya da üçüncü sırada yer alıyor. Genel başvuru bakımından ise
13.800 dava başvurusuyla Rusya birinci ardından 11.150 başvuruyla Türkiye ikinci ve 10.250 başvuruyla
Ukrayna üçüncü sırada geliyor. Hakkında en fazla karar açıklanan devletler ise, sırasıyla Rusya (185), Türkiye (97), Ukrayna (86), Romanya (82) ve Azerbaycan (37) oldu. Türkiye hakkında açıklanan 97 karardan
85’inde AİHS’nin en az bir maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılırken, altı davada ihlal bulunmadı; bir
dava dostane çözümle, beş dava ise diğer yollardan sonuçlandı. Türkiye davalarında en fazla AİHS’nin ifade
özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesinin ihlaline hükmedildi. Türkiye’nin 31 davada 10’uncu maddeyi ihlal
ettiği hükmüne varıldı. Türkiye davalarında açıklanan kararlarda 21 kez adil yargılanma hakkı, 16 kez özgürlük ve güvenlik hakkı, 14 kez mülkiyet hakkı, 11 kez de toplanma ve dernek kurma özgürlüğüyle ilgili
maddelerin ihlal edildiği sonucuna varıldı.2786
● Diyanet İşleri Başkanlığı, 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında “Cuma hutbelerinin AKP Genel Merkezi’nde hazırlandığı” iddiası nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.2787 Şimşek, 26 Ocak’ta KRT TV’de katıldığı programda, “Gidiyoruz cumalara Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeriye girdiğimizde
AKP Genel Merkezi’nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruş kara gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz” demişti.2788
● Sinop’ta Gerze Asliye Ceza Mahkemesi, Yarkıl köyü yakınlarında Anadolu Grubu’nun kurmak
istediği termik santrale 5 Eylül 2011’de tepki gösterdikleri için yargılanan Gerzelilerden 37 kişi hakkında
hapis cezası ve para cezasına hükmetti. Mahkeme, “iş ve çalışma hürriyetini ihlal, görevi yaptırmamak için
direnme, kamu malına zarar verme, arazide kasten yangın çıkarma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahlı olarak katılmak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek ve yönetmek” suçlamalarıyla vatandaşları suçlu buldu. Mahkeme, Anadolu Grubu’nun 4.080 lira tutarındaki avukat ücreti de
vatandaşlara yüklendi.2789 Bu arada “Gerze Meydan Muhaberesi” olarak adlandırılan olay dünyanın en etkili
10 çevre direnişi arasına girmişti.2790 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Anadolu Grubu’nun 24 Kasım
2009’da yaptığı başvurunun ardından olaylar başlamıştı ve sonrasında söz konusu termik santral Orman
Kanunu’na aykırı bulunarak 2015’te iptal edilmişti.2791
● AYM2792, Zonguldak’ta taşkömürü havzasında bulunan binasındaki madencilik faaliyetleri nedeniyle yıkılan Sabri Uhrağ’ın başvurusu için mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal
edildiğine ve sorunun çözümü için meselenin TBMM’ye bildirilmesine karar verdi. Uhrağ, 2011’de, iki
katlı kargir binası bulunan kusurlu kömür üretimi sonucu binasının hasar görerek tamamen kullanılamaz
hale geldiğini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ve işletme hakkını alan şirkete alacak davası açmıştı. Mahkeme, 3303 sayılı Kanun uyarınca tapu kayıt maliklerinin maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep etme hakları bulunmadığını öne
sürerek davanın reddine karar verdi. Temyiz ettiği kararın Yargıtay tarafından onanması ve karar düzeltme
http://www.krttv.com.tr/gundem/chpden-yeni-sistem-onerisi-h62410.html
https://www.dw.com/tr/aihmnin-2020-bilan%C3%A7osu-a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1/a-56366902
2787 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/diyanetten-eski-chp-milletvekili-simsek-hakkinda-suc-duyurusu/2126146
2788 https://www.yenisafak.com/gundem/diyanet-isleri-baskanligindan-chpli-berhan-simsekin-cuma-hutbesi-iftirasina-tepki-3596362
2789 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gerze-termik-santral-direnisinde-37-kisiye-hapis-cezasi-1809631
2790 https://www.evrensel.net/haber/424678/termik-santrale-karsi-cikan-gerzelilere-toplam-42-yil-10-ay-hapis-cezasi-verildi
2791 https://www.birgun.net/haber/buyuk-direnise-ceza-yagdi-332078
2792 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/mulkiyet-hakkinin-ihlali-iddiasinin-esasinin-incelenmesini-ve-giderim-saglanmasiniengelleyen-kanun-hukmu-nedeniyle-etkili-basvuru-hakkinin-ihlal-edilmesi/
2785
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talebinin reddedilmesi üzerine Uhrağ, 6 Eylül 2017’de AYM’ye başvurdu. Bireysel başvuruyu 29 Aralık
2020’de görüşen AYM, mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak, Anayasa'nın etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verdi.2793
● Komedyen Emre Günsal, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında yasaya muhalefet” ve “kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla üç yıl beş ay
hapis cezasına çarptırıldığını ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığını duyurdu. Günsal, “20 dakika stand-up için üç yıl beş ay hapis cezası aldım. Bu da sahnede kaldığım her dakika için 62 güne denk
geliyor” tepkisini paylaştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında
Günsal, 11 Nisan 2020’de tutuklanmıştı.2794
29 Ocak 2021
● Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi içindeki eylemler sırasında
“Kabe üzerine şahmeran temalı figür” içeren resim olayıyla ilgili “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında
yasal yollara başvuracağız” açıklaması yaptı.2795
● İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında, CHP’den istifa ettiklerini açıkladılar.
Çelebi, “Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kuyrukçularının zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım.
Yanıyorum öyleyse varım. Partiden istifa ediyorum” açıklamasında bulundu. Üç ismin istifası ile CHP’nin
TBMM’deki koltuk sayısı 135’e düştü.2796 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Bir başka parti ya da
oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi
olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek
takip ettik. CHP iktidara doğru yürümeye, saray ve tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam
edecektir” dedi.2797 Çelebi, Özgür Özel’in istifalara ilişkin açıklamalarına Twitter’da “Özgür Özel’in istifa
değerlendirmesi istifa gerekçelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. AKP FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpaslardan cezaevine girmiş biri olarak bana iftira atamazlar. Bir saray operasyonu
arıyorlarsa Menemen’e, Urla’ya baksınlar” yanıtını verdi.2798 AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin
Akbaşoğlu ise CHP’den bu istifalara ilişkin “Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bunlar CHP'nin iyi günleri” değerlendirmesinde bulundu.2799
● İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestoları sırasında Berkin Elvan’ın ölümüne
ilişkin yargılamada, tutuksuz sanık polis memuru F.D. hakkında savcılık mütalaasında “bilinçli taksirle
ölüme neden olmak” suçundan iki yıl sekiz aydan dokuz yıla kadar hapisle cezası talebinde bulunuldu. Dava
18 Haziran’a ertelendi. Mütalaada, Ulusal Kriminal Laboratuvarı raporuna göre olayda kullanılan Zet tüfeği
gaz fişeğinin yaklaşık 150 gram ağırlığında olduğu, gaz fişeğinin 40-50 metre mesafeden insan kafatasını
göçertmeye yeterli olduğuna vurgu yapılarak, bu nedenle insana nişan alınarak atılamayacağına ifade edildi.
Mütalaada, “Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi
raporunda, sanık için ‘asli kusurlu’, maktul içinse ise ‘tali kusurlu’ tespiti yapıldığı aktarılarak, raporda
‘meydana gelen olayın istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiğinin kuvvete muhtemel olduğu yönünde’ görüş
bildirildiği ifade edildi.2800 Elvan ailesinin avukatlarından Çiğdem Akbulut, “Ali İsmail’i tekmelediği için
sakatlanan ayağı ile mağdur sıfatlı polis, 14 yaşında çocuğa kendini koruyamadı diye suç yükleyen jandarma. Bunlar arsız mekanizma. Biz çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Onlarca rapor geldi, gerçek açık olay
anında çatışma yoktu Berkin kusursuzdu. Bir çatışma olsa idi Berkin’in cebinden torpiller çıkmış ise bir

https://www.evrensel.net/haber/424682/aym-taskomuru-havzasinda-zarar-goren-binanin-sahibi-icin-hak-ihlali-karari-verdi
https://t24.com.tr/haber/komedyen-emre-gunsal-a-ataturk-ve-mevlana-hakkindaki-sozleri-sebebiyle-3-yil-5-ay-hapis-cezasi,929623
2795 https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1355222011086299144?s=20
2796 https://www.birgun.net/haber/3-milletvekili-chp-den-istifa-etti-332326
2797 https://www.birgun.net/haber/chp-den-3-vekilin-istifasina-iliskin-aciklama-uzulerek-takip-ettik-332333
2798 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpden-istifa-eden-mehmet-ali-celebiden-yeni-aciklama-6234963/
2799 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-grup-baskanvekili-emin-akbasoglundan-istifa-aciklamasi-bunlar-chpnin-iyi-gunleri-1809914
2800 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/berkin-elvanin-olumune-iliskin-davada-mutalaa-aciklandi/2127277#:~:text=Berkin%20Elvan'%C4%B1n%2C%20Gezi%20Park%C4%B1,aydan%209%20y%C4%B1la%20kadar%20hapisle
2793
2794
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eylemciyi ya da herhangi birini vuramaz, bu yetkisinin dışındaydı, bu orantısını aşarak yaptığı bir eylemdi.
Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.2801
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan öğrenciler ile ilgili “Boğaziçi Üniversitesi’nde
Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” paylaşımı
yaptı.2802 Bunun üzerine Twitter ise Soylu’nun bu paylaşımını Fransa’nın talebi üzerine Fransa’da engelledi
ve “Bu tweet, yerel yasalar uyarınca Fransa’da saklandı” notu düştü.2803
● Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergideki söz konusu resim olayı için “çirkin
davranış” değerlendirmesi yaptı. YÖK’ün yazılı açıklamasında, “Bu necip milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan ‘edep ve hürmet’ konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal
eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır”
denildi.2804
● Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), LGBTİ+ derneklerinin kapatılması için 1 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vereceklerini açıkladı. Açıklamada, “sendika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği” ve “Türkiye’de faaliyet gösteren LGBT derneklerinin
kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları” ifade
edildi.2805
● Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Çiğdem ve Yeşilkent köylerinde maden arama sondajı çalışmalarına karşı oldukları için 28 Ekim 2020’de gözaltına alınan 15 köylü hakkında “görevi yaptırmamak
için direnme, mala zarar verme, kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından dava açıldı.2806 Köylüler, şirket
adına bölgede çalışma yürüten sondaj firmasının sorumlusu ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı2807. Üçpınar Köyü Muhtarı Ali Ordulu, “15 kişiyi gözaltına aldılar
ve bir gece nezarette bıraktılar. Ondan sonra şirket sahipleri de benim vatandaşlarımdan davacı olmuşlar.
Mağdur kalan benim halkımdır, şirket bir zarar görmedi. Benim halkım cop, biber gazı her şeyi yedi orada.
Bir de tutmuşlar mahkemeye vermişler” diye konuştu.2808
30 Ocak 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini2809 ve 6.871 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.470.901, 129 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 25.865 olarak açıkladı. 2810
31 Ocak 2021
● Milli Beka Hareketi Derneği, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Her daim abdestliyiz. Bir an evvel şehadete kavuşmak için Yüce Allah’a dua etmekteyiz” açıklamasında bulundu. Milli
Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, Boğaziçi Hukuk’un Twitter’da İstanbul Valiliği’nin açıklamasına karşılık “Valiliğin Boğaziçi öğrencileri ile ilgili açıklaması tamamen hayal ürünüdür. Öğrencilerle
ilgili yapılan aramalarda hiçbir yasadışı bulgu belge ele geçirilmemiştir. Öğrenciler serbest bırakılsın”2811
paylaşımını alıntılayıp hedef gösterdi. Şahin, “Devletimizin Valiliğine yalancı diyorlar... Gerçi şaşırmadık,
birkaç gün önce de bunların abileri Şanlı Türk Ordusuna Satılmış Asil Hakim ve Savcılarımıza militan demişlerdi... Z kuşağı bunları görsün iyi anlasın iyi tahlil etsin” 2812 dedi.2813
● Milli Beka Hareketi Derneği, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Her daim abdestliyiz. Bir an evvel şehadete kavuşmak için Yüce Allah’a dua etmekteyiz” açıklamasında bulundu. Milli
Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, Boğaziçi Hukuk’un Twitter’da İstanbul Valiliği’nin açıklamasına karşılık “Valiliğin Boğaziçi öğrencileri ile ilgili açıklaması tamamen hayal ürünüdür. Öğrencilerle
ilgili yapılan aramalarda hiçbir yasadışı bulgu belge ele geçirilmemiştir. Öğrenciler serbest bırakılsın”2814

https://gazetekarinca.com/2020/02/berkin-elvan-davasi-jandarma-raporuna-gore-berkin-tali-kusurluymus/
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1355260314904879108?s=20
https://www.evrensel.net/haber/424838/twitter-soylunun-nefret-soylemi-iceren-tweetini-fransada-engelledi
2804 https://www.dw.com/tr/k%C3%A2be-temas%C4%B1-i%C3%A7eren-resim-nedeniyle-4-%C3%B6%C4%9Frenci-g%C3%B6zalt%C4%B1nda/a-56390414
2805 https://t24.com.tr/haber/mil-diyanet-sen-lgbti-derneklerinin-kapatilmasi-icin-icisleri-bakanligi-na-dilekce-verecegini-acikladi,930017
2806 https://www.birgun.net/haber/findigina-sahip-cikanlar-yargilanacak-332382
2807 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/maden-calismalarina-karsi-dogalari-icin-direnen-koylulere-dava-acildi-1809769
2808 https://ankahaber.net/haber/detay/maden_calismalarina_karsi_dogalari_icin_mucadele_eden_koylulere_dava_acildi_28426
2809 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-30-ocak-corona-virusu-verileri-aciklandi-6236194/
2810 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2811 https://twitter.com/boaziihukuk1/status/1355518405219119110
2812 https://twitter.com/muratsahin2023/status/1355730301335568385
2813 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyluya-yakin-dernekten-bogazici-universitesi-ogrencilerine-abdestliyiz-sehadet-icin-dua-etmekteyiz-1810321
2814 https://twitter.com/boaziihukuk1/status/1355518405219119110
2801
2802
2803
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paylaşımını alıntılayıp hedef gösterdi. Şahin, “Devletimizin Valiliğine yalancı diyorlar... Gerçi şaşırmadık,
birkaç gün önce de bunların abileri Şanlı Türk Ordusuna Satılmış Asil Hakim ve Savcılarımıza militan demişlerdi... Z kuşağı bunları görsün iyi anlasın iyi tahlil etsin” 2815 dedi.2816
1 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında “Yeni bir anayasayı
tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki
dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de
mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis’te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız” dedi.2817 TBMM’de
yeni anayasa kabulüyle ilgili süreçte ise, Cumhur İttifakı’nın AKP 289 ve MHP 48 oyu yeterli olmuyor.2818
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son 24 saatte 636 yeni hasta tespit edildiğini
ve 7.719 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 2.485.182, 124 yeni can kaybı ile toplam can kaybını
26.117 olarak açıkladı.2819
● HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile
görüştü. Sancar, Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, “Biz, çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz” dedi. AİHM’nin Selahattin Demirtaş’a yönelik kararı sonrasında ortaya çıkan durumun yarattığı
sıkıntıları çözme konusunda Şentop’tan inisiyatif beklediklerini söyleyen Sancar, “Türkiye’de son beş senede yargı alanında ve adalet konusunda yaşanan büyük çöküşü resmi bir şekilde belgeliyor” diye konuştu.2820
2 Şubat 2021
● Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ+ bireylere ilişkin paylaşımını “nefret söylemi” gerekçesiyle kısıtladı.2821 Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” açıklamasını yapmıştı.2822 Soylu, Twitter’ın kısıtlamasına tepki göstererek, “Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit
oluyoruz ki, eline geçtiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını
bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz” dedi.2823
● Uluslararası Af Örgütü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Acil Eylem Çağrısı”nda bulunarak,
29 Aralık 2020’den beri kayıp olan başbakanlık hukuk müşaviri Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in bulunmasını talep etti.2824 Uluslararası Af Örgütü’nün, Başsavcı Ahmet Akça’ya gönderdiği mektupta, Küçüközyiğit’in “zorla kaybedildiğinden şüphelenildiği” iddia edildi.2825 Küçüközyiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından KHK ile ihraç edilmişti.2826 Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit, “36 gün oldu. Dün babamın kaybedilişi ile ilgili Kocaeli’ndeki Savcı ile görüşmeye gittiğimde dosyaya takipsizlik kararı verildiğini
öğrendim. Yani ortada araştırılması gereken bir suç olmadığına karar verilmiş. İşlemler Ankara üzerinden
devam ediyor. Hala gelişme yok” paylaşımında bulundu.2827
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı reformu ve yeni anayasa tartışmalarına
ilişkin muhalefeti eleştirerek2828 “Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe,
büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı
yapıyorlar” dedi.2829

https://twitter.com/muratsahin2023/status/1355730301335568385
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyluya-yakin-dernekten-bogazici-universitesi-ogrencilerine-abdestliyiz-sehadet-icin-dua-etmekteyiz-1810321
https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogan-artik-yeni-bir-anayasayi-tartismanin-vakti-gelmistir/5760874.html
2818 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-anayasa-degisikligi-sureci-nasil-isliyor/5760979.html
2819 https://www.trthaber.com/haber/saglik/1-subat-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-552743.html
2820 https://www.birgun.net/haber/hdp-es-genel-baskanlari-tbmm-baskani-sentop-ile-gorustu-332635
2821 https://www.dw.com/tr/twitterdan-s%C3%BCleyman-soylunun-tweetine-k%C4%B1s%C4%B1tlama/a-56412692
2822 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-twitterdaki-takipcilerini-telegram-hesabina-davet-etti/2131689
2823 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-twitter-eline-gecirdigi-iletisim-tekeliyle-ulkelerin-kimyasini-bozmaya-calismaktadir/2134350
2824 https://www.birgun.net/haber/khk-ile-ihrac-edilen-eski-basbakanlik-raportorunden-gunlerdir-haber-alinamiyor-331256
2825 https://www.dw.com/tr/khkl%C4%B1-hukuk%C3%A7u-h%C3%BCseyin-galip-k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%C3%B6zyi%C4%9Fitten-haberal%C4%B1nam%C4%B1yor/av-56297634
2826https://amnesty.org.tr/icerik/zorla-kaybetme-kapsamina-girebilecek-vaka-sorusturulmali
2827 https://tr.euronews.com/2021/02/02/af-orgutu-nden-acil-eylem-cagr-s-36-gundur-kay-p-olan-khk-l-basbakanl-k-eski-dan-sman-bulu
2828 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altun-devletimiz-hem-guclu-hem-de-adildir-41730450
2829 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1356365082393980930?s=20
2815
2816
2817
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● HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, TRT Haber’in Boğaziçi protestoları sırasında “Hüda Kaya
kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca arbede çıktı” sözlerine tepki gösterdi.2830 Kaya,
“Bize ve binlerce öğrenciye düşmanmış gibi saldıranları ‘aşağı bakmadıkları’ için işkencelerle gözaltına
alınan onca öğrenciyi değil de görüntüleri kesip kırparak ‘Hüda Kaya polise vurdu’ diye haber yapan TRT
sorumluları da hesap verecekler” dedi.2831
● CHP ve İyi Parti başta olmak üzere muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa”
açıklamasıyla ilgili “gündem değiştirme, ekonomik sorunları yok sayma ve iktidarda kalma arayışı” olduğunu belirterek, kuşkulu olduklarını anlatan açıklamalar yaptı.2832
3 Şubat 2021
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa hazırlığıyla ilgili “Bu ülkede darbe anayasalarının
tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız” dedi. Reformdan rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceklerini söyleyen Gül, “Türkiye’de ekmeği daha da
büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz” dedi.2833
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa” hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Heyecan verici bir durum. Siyasi partiler kanununu da değiştirmek gerekir. Kastedilen bir
anayasa değişikliği değil, yeni bir anayasa” dedi. Yeni bir anayasayı tartışmanın sadece aritmetik hesaba
göre değil, Meclis’teki tüm partilerin bu tartışmaya katılmasının doğru olacağını söyledi. Yeni anayasanın,
şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan bir anayasa anlamına gelmediğini ifade eden Şentop,
“Birçok konuda yerleşik hükümler var, değişmeyecek hükümler var, uzun süredir yürürlükte olduğu için
benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, halk tarafından seçilmiş bir
Meclis tarafından yapılması. Usulüne göre seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması” dedi.2834
● Gazeteci Nevşin Mengü, Olay TV süreci sonrasında Deutsche Welle Türkçe’ye döndüğünü açık2835
ladı.
“Nevşin Mengü Soruyor” programını sunacak.2836
4 Şubat 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan yeni anayasa tartışması başlattı ancak bunu
başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Anayasada Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı esas mı, esas. Tarafsızlığıyla ilgili namusu ve şerefi üzerine yemin etti mi, etti. Biz mevcut anayasaya
uymayan bir kişinin davetine, sözüne nasıl güveneceğiz? İkincisi, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmadığı bir ülkedeyiz biz. Anayasa Mahkemesi öyle karar verdi, böyle karar verdi diye suçlu organ haline
getiriliyorsa bu kişilerce yapılacak anayasa tekliflerine, düşüncelerine nasıl güveneceksiniz?” diye konuştu.2837
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasaya
ihtiyaç var” ifadelerine ilişkin “Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ekonomik sorunlar, adalet problemleri, eğitim, işsizlik gibi konular beklerken bir anda yeni anayasa meselesi
ortaya çıkarıldı. Bu değişiklik açıklamasını, sadece gündemi değiştirmeye yönelik yapılan bir açıklama olarak görüyoruz” dedi.2838
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Dün itibarıyla gencecik,
Türkiye’nin en iyi okullarından birini kazanmış o gençleri dinlemek yerine, ne söylemek istediklerini anlamak yerine onlara terörist dedi” ifadesiyle “Ben bu genç arkadaşlara ‘terörist kulübe hoş geldiniz’ diyorum”
dedi. Akşener, Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışı içinse “Bugün Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işler eski sisteme
göre hukuk dışı. Sıfırdan Anayasa yapmak gibi bir iddia ise bu ikinci cumhuriyetin kuruluşudur ki bununla
ilgili bir bilgi almamız gerek” dedi.2839
5 Şubat 2021
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosteriler-98-supheli-serbest-birakildi-552827.html
https://twitter.com/HudaKaya777/status/1356306820911017985
https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefet-yeni-anayasa-talebine-kuskuyla-yaklasiyor/5762138.html
2833 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-darbe-anayasalarinin-tortularini-ortadan-kaldiracagiz-332865
2834 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-meclisteki-tum-partilerin-yeni-anayasa-tartismasinin-icinde-olmasi-dogru-olacaktir/2132199
2835 https://www.haberler.com/olaytv-nin-kapanmasinin-ardindan-nevsin-mengu-13906591-haberi/
2836 https://www.dw.com/tr/nev%C5%9Fin-meng%C3%BC-soruyor-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-eylemleri/av-56462477
2837 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalafet-anayasa-ve-aym-kararlarina-uyumu-sorguluyor/5765145.html
2838 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-yeni-anayasa-aciklamasinda-amac-gundemi-degistirmek-332868
2839 http://www.diken.com.tr/aksener-genc-arkadaslarima-bu-terorist-kulube-hos-geldiniz-diyorum/
2830
2831
2832
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● Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan “Sırtlarını, ajanlara zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri
diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir” paylaşımına kısıtlama getirdi. MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada ise, “Boğaziçi Üniversitesi’nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına
Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet
tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi
önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler
destek vermiştir” denildi.2840 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Twitter’da yaptığı paylaşımı Twitter’ın kaldırması üzerinen aynı mesajı paylaşarak, “Sayın Devlet Bahçeli'nin
ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz”2841 mesajıyla paylaştı. Twitter, Soylu’nun
bu paylaşımına “Bu tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti. Ancak Twitter,
tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” açıklaması koydu.2842
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yayınladığı videoyu çok fazla sahte hesabın paylaştığı ve yorum yaptığı ortaya
çıktı.2843 Sahte hesaplarda kullanılan bazı fotoğrafların gerçek sahiplerine ulaşıldı.2844 Twitter’da “farkobVEVO” isimli sosyal medya kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğrafları alındığını ve sahte
hesaplar açıldığını belirterek, “Altun’un komik propaganda videosunun alıntılarına bakarken çok sayıda
‘seküler görünümlü’ kadının attığı benzer destek mesajlarını gördüm. Bunun ucuz bir suni kamuoyu oluşturma çalışması olduğundan şüphelendim ve biraz araştırdım. Şüphelerim tabii ki doğru çıktı” dedi.2845
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında
savcılık mütalaasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken Yüksel Kocaman’a yönelik “tehdit” ve “terörle
mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlarını işlediği iddiasıyla sekiz yıla kadar
hapis cezası istendi. Dava, 9 Nisan’a ertelendi.2846
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 620 yeni hasta tespit edildiğini ve 7.901 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.516.889, 110 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 26.577 olarak açıkladı.2847
● HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında “Güçlü
parlamento, güçlü denetim sistemi ve yerel demokrasi öneriyoruz. Tam da bu temel ilkelerin yer aldığı 1921
Anayasası bu konuda ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu anayasanın iki temel özelliği var. Biri
çok güçlü parlamento diğeri de çok güçlü yerel yönetim sistemi. Bu iki ilkeyi bugün anayasa tartışmalarında
veya sistem tartışmalarında ilham kaynağı ve bir müzakere zemini olarak ele almayı öneriyoruz” açıklaması
yaptı. Erdoğan’ın yeni anayasa hazırlığı açıklamasıyla ilgili Sancar, “İktidarın gündeme getirdiği anayasa
değişikliğinin bize göre samimi bir tarafı yok. Bunun gerçekten anayasa yapmaya yönelik bir program olarak ortaya konulduğunu düşünmüyoruz. İktidar sıkışmışlıktan kurtulmak için toplumu oyalamaya çalışıyor.
Kötü yönetimin faturasının daha fazla konuşulmasını önlemek için gündemi değiştirmeye çalışıyor”
dedi.2848
6 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’ın siyasetçi ve bürokratlara ilişkin
kısıtlamalarını eleştirerek, “Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin sosyal medya
platformları tarafından böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsat
etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı ‘sanal kaotiklik’ illüzyonuna mahkum etmek ne
yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir” dedi.2849
https://www.aksam.com.tr/guncel/twitterdan-bahceliye-sansur-bogazici-universitesi-paylasimlarini-kisitladi/haber-1146815
https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-soylu-twitterin-tutumunu-kiniyoruz/2134481
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1357434452377546753
2843 https://www.yenisafak.com/gundem/sahte-hesaplarla-iletisim-baskani-altuna-yonelik-organize-medya-operasyonu-feto-ortak-manset-attirdi-3597747
2844 https://t24.com.tr/haber/fahrettin-altun-un-bogazici-universitesi-tweetlerini-paylasan-cok-sayida-kadin-profili-sahte-cikti,931173
2845 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fahrettin-altunun-troll-agini-ifsa-etti-1811483
2846 https://www.birgun.net/haber/selahattin-demirtas-hakkinda-8-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-333176
2847 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-5-subat-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-corona-viruste-sondurum-41733829
2848 https://www.amerikaninsesi.com/a/parlamenter-sisteme-donuste-1921-anayasasi-ilham-alinabilir/5766772.html
2849 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-halk-iradesinin-boylesine-futursuzca-bir-sansure-maruz-kalmasi-kabul-edilemez/2136010
2840
2841
2842
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8 Şubat 2021
● AKP’den ayrılarak muhalefette iki ayrı siyasi parti oluşumuna liderlik etmekte olan eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ilk kez ortak açıklama yaptı. Erdoğan’ın yeni
anayasa önerisiyle ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Gündem değiştirme çabasıdır, burada
samimiyet görmüyoruz…Gerçek gündem, kendi görüşlerini ifade eden ve toplantı gösteri yapan öğrencilere, kitleye terörist suçlamasında bulunarak terör kavramının içini boşaltmaktır. Bütün bu yaşananlar derin
bir krizi ortaya koyuyor. Biz bütün partilerle temasımızı sürdüreceğiz” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı
Babacan da, “Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukukun üstünlüğü ilkesi kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti niteliğini kaybetti. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede
hukukun üstünlüğünden de hukuk devletinden de bahsedilemez. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı birdenbire anayasa gündemi ortaya attı. Zaten o açıklaması ile ertesi gün küçük ortağın (MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli) açıklamasını yan yana koyduğunuzda bu işin bir yere gitmeyeceğini görüyorsunuz. ‘Yeni
anayasa’ diyor, küçük ortak her zaman olduğu gibi çerçeveyi çiziyor. Güçler ayrımına ve yargının bağımsızlığına inanan bir zihniyet var mı? Bunları sorgulayınca oradan bir şey beklemek mümkün olmuyor” diye
konuştu.2850
9 Şubat 2021
● AYM Başkanı Zühtü Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi olur
olmaz seçildiği AYM üyeliğine ilişkin yemin töreninde, “Anayasa’nın 153. ve 6216 sayılı Kanun’un 50.
maddeleri karşısında idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir. İfade etmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasa’nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve
devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır”
dedi.2851
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’ndaki konuşmasında, “2023
yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş
birliği ile hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacağız hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028’de hayata geçirmeyi
planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay’da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz” dedi.2852

10 Şubat 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin yeniden canlandırılması için AB ülkelerinin Türkiye’de bulunan büyükelçiliklerine ve Avrupalı sosyal demokrat ve sosyalist
partilerin liderlerine mektup yazarak, “Türkiye’nin AB’den dışlanmaması” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, mektupta, “Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi sorunu birçok platformda gündeme getirilse bile, ulusumuzun
demokrasi birikiminin bütün sorunlarımızı halkın katılımıyla aşacak düzeyde olduğunu biliyorum” dedi. Bu
yoldaki en önemli kanıtın Türkiye’de 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin Batılı demokrasiler içinde hak ettiği yeri alması konusunda doğru siyasi tartışmaların
ortaya çıkmasına imkan yaratmanız, yani Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere karşı
çıkmanız, aksine bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri memnun
edecektir” çağrısında bulundu.2853

https://www.amerikaninsesi.com/a/davutoglu-ve-babacan-birlikte-erdogani-ve-sistemi-elestirdi-/5769933.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/aym-baskani-anayasa-islevsiz-hale-gelebilir/5771421.html
2852 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/cumhurbaskani-erdogan-2023-te-ay-a-gidecegiz/2138953
2853 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ndan-ab-uyesi-ulkelerin-buyukelcilerine-mektup-turkiye-nin-ab-uyeligini-ulkemiz-icin-temel-bir-hedef-olarak-goruyoruz,932291
2850
2851
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● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’nin, hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği CHP
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin, “fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilip
dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul’a indirilerek dokunulmazlığının
kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır” dedi. MHP’nin bu oylamada yeniden yargılama yolunun açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağını belirten Bahçeli, AYM’nin Berberoğlu
kararı hakkında ise “Bu mahkeme, Anayasa’nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart
olan geçici 20.maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa'nın 138.maddesini çiğnenmiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır” diye konuştu. “AYM’nin hak ihlali kararı söz
konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır” diyerek, AYM’nin tekrar
yapılandırılması gerektiğini ifade etti.2854
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 664 yeni hasta tespit edildiğini ve 8.642 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.556.837, 95 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 27.093 olarak açıkladı.2855
11 Şubat 2021
● Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 26 Kasım
2015’te yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği suçlamasından beraatına karar verdi. Yüksekdağ, ifadelerinin kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesini talep ederek, böyle bir dava
varlığını “Türkiye’nin sosyal ve siyasal bir krizde olduğunun göstergesi” olarak yorumladı.2856
● CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM’de hakkındaki yeniden yargılama kararıyla
ilgili fezleke okunmasıyla milletvekilliği görevine geri döndü.2857 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin,
yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına ilişkin karar TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Berberoğlu’nun milletvekilliği sekiz ay önce 4 Haziran 2020’de düşürülmüştü.2858 Böylece ilk kez seçim dışı şekilde milletvekilliğine dönüş yaşandı.
● Euronews, Türkçe ve İtalyanca dillerinde yaptığı yayınlara son verdiğini açıkladı. Ulusal Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan açıklamada da Euronews’un 30 gazetecinin işine son vermeyi planladığı belirtildi. İtalyanca kanalının kapatılacağı ve bu dilde sadece dijital ortamda yayın yapılacağının ifade edildiği
açıklamada, Türkçe servisinin de artık hizmet vermeyeceği belirtildi. Kanaldan 2017’den bu yana 100 çalışanın ayrıldığı vurgulandı.2859
15 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde Gara’da bir mağarada şehit edildiği açıklanan 13 vatandaş hakkında, “Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık,
çok uğraştık” dedi. Terör örgütü PKK’nın alıkoyduğu vatandaşların kurtarılması için mücadele ettiklerini
ifade eden Erdoğan, ABD’ye yönelik “Artık yağma yok, eğer biz sizinle dünyada, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız” diye konuştu. Gara’daki operasyon sonrasında hiçbir ülke, kuruluş ya da kişinin Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki harekatlarını sorgulayamayacağını
belirten Erdoğan, “Parasını veren herkesin kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen PKK’nın son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.2860
● İnsan Hakları Derneği (İHD), Gara operasyonuna ilişkin, “Genelkurmay’ın alıkonulan kişilerin
bulunduğu yere oldukça riskli askeri operasyon yapmasının muhtemel sonuçlarından da sorumlu tutulacağı
açıktır” dedi. Tarafsız ve bağımsız organlar eliyle soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirten İHD, PKK
tarafından alıkonulan kişilerin serbest bırakılması için yıllar içinde birçok girişimde bulunduklarını açıklarken ancak “Terör örgütü muhatap alınmaz” gibi güvenlik politikaları nedeniyle başarısız olduğunu bildirdi.2861

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/devlet-bahceliden-enis-berberoglu-aciklamasi-6253002/
https://www.haberturk.com/10-subat-korona-tablosu-aciklandi-bugun-corona-covid-19-vaka-ve-vefat-sayisi-kac-2968549
2856 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/figen-yuksekdag-cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-yargilandigi-davada-beraat-etti-1812973
2857 https://www.amerikaninsesi.com/a/enis-berberoglu-chp-yeniden-istanbul-milletvekili-sentop-meclis-anayasa-ceza-mahkeme--/5774333.html
2858 https://www.birgun.net/haber/enis-berberoglu-yeniden-milletvekilligi-hakkini-kazandi-333828
2859 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/euronews-turkce-ve-italyanca-dillerindeki-yayinlarini-kapatiyor-1812832#:~:text=Ulusal%20Gazeteciler%20Sendikas%C4%B1ndan%20yap%C4%B1lan%20yaz%C4%B1l%C4%B1,servisinin%20de%20art%C4%B1k%20olmayaca%C4%9F%C4%B1%20kaydedildi.
2860 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-gara-aciklamasi-operasyonlari-yaparak-kurtaralim-istedik-334274
2861 https://www.evrensel.net/haber/425934/ihdden-gar-aciklamasi-bagimsiz-ve-tarafsiz-organlar-eliyle-sorusturma-yurutulmeli
2854
2855
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● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 660 yeni hasta tespit edildiğini ve 7.945 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.594.128, 91 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 27.562 olarak açıkladı.2862
16 Şubat 2021
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de Gara operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, “Teslim alınan birinci terörist tarafından, içeride yedi terörist
ve alıkonulan 12’si Türk vatandaşı, biri yabancı 13 kişinin olduğu, alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu kod adı ‘Sorej’ olan terörist tarafından hava hücum harekatının başlangıcında, başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildiği ifade edildi” dedi. Soylu, “1984’ten bu yana terör örgütü, 6.021 sivil katliam
gerçekleştirdi. O İnsan Hakları Derneği denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi?”
dedi.2863 Soylu HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın rehineler için çözüm bulunması konusunda “Misafir ediliyorlar, bir süre sonra serbest bırakılacaklar” ifadesini kullandığını ileri sürdü. Soylu, Gara’nın askeri operasyon için zor arazi şartlarına sahip olmasına karşın HDP’li bir kadın milletvekilinin geçtiğimiz aylarda
Gara’ya gittiğini iddia etti.2864
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili kendisine yönelik ifadelerine “Saptırma ve kara propaganda amaçlı” yanıtını verdi.2865
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gara şehitlerimiz beş altı yıldır PKK’nın elindeydi. Biz
devamlı hatırlattık, kaçırılmalarını devamlı Meclis'e taşıdık. Olaya iktidarın el atması gerekiyor dedik, biz
elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “13 şehidimiz varken sen Rize’de bir yaylaya kahvaltı yapmaya çıkıyorsun. Güle oynaya kongre yapıyorlar, bir de şehit ailesini telefonla bağlıyorlar. Bütün Türkiye Erdoğan’ın nasıl keyif içinde olduğunu gördü. Askerlerimiz hayatını kaybetti, Erdoğan’ın derdi başka” dedi.2866 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın rehinelerden “esir” olarak bahsetmesini eleştirerek, “Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin
açıklamasını, valilere, bakanlara havale etmek, devletin değil, algının yönetimidir” dedi. “Çok daha beter
cehennemlere, sessizce süzülüp, teröristin hakkından gelip, güvenle çıkan kahramanlarımız, bu kez, neden
böyle bir sonuçla karşılaştı?” sorusunu soran Akşener, olayın siyasi bağlantısını bilmek istediklerini ifade
etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Cumhurbaşkanı, operasyonlar sürerken, akıl almaz bir şekilde müjde vereceği açıklaması ile harekatın hedefinin insanlarımızı kurtarmak olduğu imasında
bulunarak, bütün operasyonu ifşa etme gafletinde bulunmuştur. Sonuç müjde yerine büyük bir acı ve keder
olmuştur. Bu operasyon planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından tam bir başarısızlıktır” dedi.2867
● CHP’li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye gelişinde, sekiz ay sonra
ilk kez konuştu ve “Yaklaşık beş senedir süren bu hukuki mücadele, bitmese bile önemli bir aşamaya gelmiş
durumda. Meclis’e geri dönmem mesele değil. Mesele Enis Berberoğlu’nun bu hukuk mücadelesinde belli
noktaya gelmesi de değildir. Aslında herkesin bu topraklar üzerinde adalet için vermiş olduğu mücadelenin
bir boyuta gelmesidir. Zaten bu iktidara karşı bu noktaya gelmem tek başıma mümkün olmazdı. Bu noktaya
gelmemde başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, partim, örgütüm, kamuoyu desteği, adalete inanan
insanlar başroldedir. Anayasa Mahkemesi kararları Berberoğlu bir, Berberoğlu iki, Berberoğlu üç olarak
geçiyor. Dava dosyası adıdır. Burada kazanan yoktur. Kaybeden de yoktur şahıs olarak söylüyorum. Burada
kazanan adalet duygusu olmuştur” dedi.2868
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini ve 9.572 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.674.766, 73 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 28.358 olarak açıkladı.2869
● Ticaret Bakanlığı, tutuklu Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür A.Ş. hakkında, “ekonomik
amaç ve konular için kurulduğu, ancak gelirinin büyük kısmının yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve
kişiler tarafından bağış, hibe vb. fonlarla sağlayarak faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde yürüttüğü” iddialarıyla fesih davası açtı. Anadolu Kültür A. Ş. ise2870 kapatma davasını “Kavala’nın maruz kaldığı
https://www.haberturk.com/15-subat-korona-tablosu-aciklandi-bugunku-koronavirus-covid-19-vaka-sayisi-kac-oldu-2974048
https://www.birgun.net/haber/akar-ve-soylu-dan-meclis-te-gara-bilgilendirmesi-334410
2864 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-muhalefet-gara-operasyonunu-sorguluyor/5780615.html
2865 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pervin-buldandan-suleyman-soyluya-yanit-kesinlikle-gercek-disidir-1814247
2866 https://www.ntv.com.tr/turkiye/chp-genel-baskani-kilicdaroglundan-gara-katliami-tepkisi,rDiKSOdq6EezbaonpLSaRw
2867 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogandan-gara-tepkisi-kilicdarogluna-agir-sozler/5781843.html
2868 https://www.amerikaninsesi.com/a/enis-berberoglu-milletvekili-sifatiyla-tbmm-de/5780128.html
2869 https://www.ntv.com.tr/turkiye/25-subat-2021-corona-virus-tablosu-73-can-kaybi-9-bin-572-yeni-vaka,vXqZUgxUyU-OAVDYbnuNww
2870 https://www.anadolukultur.org/35-duyurular/1290-anadolu-kultur-icin-yaratilan-dava-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme/
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hukuksuzlukların devamı” şeklinde değerlendirdi. Açıklamada, cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şirkete,
“faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kar amacı gütmeden yürüttüğü” iddiasıyla dava açıldığı dile
getirildi. Şirket hakkında 2002’den beri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bakanlık tarafından
incelemeler yapıldığı ve suç tespit edilemediği kaydedildi.2871
17 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Utanmadan sıkılmadan
13 şehitle ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya?” tepkisini gösterdi.
Erdoğan, “Sen nasıl oluyor da beş altı yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun?” diye sorarak, “Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara’dan İstanbul’a
yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de mücadelemizi
sürdüreceğiz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi’ne giden ürkek,
korkak bir adamsın” dedi.2872
18 Şubat 2021
● HDP’li Selahattin Demirtaş, “PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok
üzgünüm” dedi. Demirtaş, Gara’daki operasyonel sürece ilişkin “Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı
operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP’ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır” diye konuştu.2873
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır” tepkisini
gösterdi. Bahçeli, “CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış,
PKK’nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir.
Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır. Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve
seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı
budur” dedi.2874
● Teyit’in kurucusu Mehmet Atakan Foça, T24’de yayınlanan “Teyit.org, Boğaziçi öğrencisi Şeyma
Altundal’ı hedef alan iktidar medyası yayınlarını raporunda paylaşmadı” haberi üzerine saldırı altında olduklarını iddia etti. Foça ise, “Son zamanlarda Teyit’e artan saldırıların arkasında, bugüne kadar pek bilinmeyen ekonomik bazı gerekçeler var. Bizi hedef gösteren haber siteleri ve çok takipçili Facebook sayfası
adminleri (ve onun bağlantılarıyla) Teyit’e bir sebepten kızgınlar. Neden mi? Yanlış bilgi yayma hatasını
kabul etmeme refleksinin üzerine ekonomik kayıp gelince saldırılar da artıyor. Çok normal. Belirttiğim gibi,
sahte bilginin yayılmasının önüne geçecek bu önemli mekanizma şu an ana akım sitelerde sahte haberin
yayılmasının önünde ciddi bir engel. Bizim mücadelemiz internetteki yanlış bilgiyle. Kimsenin siyasi pozisyonuyla gazeteciliğiyle alıp veremediğimiz yok. Kim olursanız olun, yanlış bilgi yayıyorsanız, Teyit’in
görevi okurlarının bunun farkına varmasını sağlamak” dedi.2875 Foça, TELE1, T24, Takvim ve Sabah’ın
Teyit ile ilgili haberlerini paylaştı ve “Her sistem değişmeye direnir. Yerleşik aktörler kendilerini dönüştürmeye çalışan yapılar ortaya çıkınca hayatta kalmak için yeni ortaklık kurarlar. Yeni ortaklık, Teyit’i yanlış
bilgi kullanarak taraflılıkla suçlamak” dedi.2876
● T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, “Yalana da sarılan bir ‘teyit’çilik: Atakan Foça, senin
dokuz ayda iki milyon lira aldığın Facebook’tan, T24 11 yılda bir kuruş almadı” yazısını paylaştı.2877 Akın,
Teyit’e “Facebook anlaşması da olsa özünde bir denetim işine soyunan bir mecra, hakkında son derece
dikkatle yazılmış bir haberle denetlendiği anda nasıl bu kadar öfke krizine tutulur? Raporlarınızı da böyle

http://www.diken.com.tr/kavalanin-kurdugu-anadolu-kulture-kapatma-davasi/
https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogandan-gara-tepkisi-kilicdarogluna-agir-sozler/5781843.html
2873 https://www.dw.com/tr/demirta%C5%9Ftan-garada-katledilen-13-ki%C5%9Fi-hakk%C4%B1nda-a%C3%A7%C4%B1klama/a-56612623
2874 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-bahceli-gara-katliami-propaganda-haline-geldi,-_hCWfdecEG7fj6w-RIyrQ
2875 https://t24.com.tr/yazarlar/candan-yildiz/teyit-org-ve-yeni-sansur-yollari-ihtimali-bir-sen-eksiktin-facebook,29883
2876 https://t24.com.tr/video/tiktok-ta-tepki-ceken-nezarethane-videosu-bogazici-misafirhanemiz-sizi-bekliyor,36230
2877 https://twitter.com/DOGANAKINT24/status/1362830299059601410?s=08
2871
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mi yazıyorsunuz? T24’ü, Sabah’ın yanına koyup, ‘teyit.org’a saldırı yaptığını’ iddia ederek, hakkaniyetli
davrandığınızı, doğru bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz?” gibi sorular2878 yöneltti.2879
19 Şubat 2021
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa tartışmasına ilişkin 1982 Anayasası’nın kabul edildiği günden bu yana tartışılan bir süreç olduğunu ifade ederek, “Hem hazırlanış biçimi hem de uygulanış
biçimi sürekli tartışılmıştır. Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza
bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Anayasa’da 19 defa 184 değişiklik yapılmasına rağmen tam bir
demokratik anayasa diyebilmemiz mümkün değildir” dedi. Anayasa’nın temelinde vesayet, millete ve milletin seçtiklerine güvensizlik, özünde 12 Eylül olduğunu belirten Gül, “Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. İnanıyorum ki toplumun her kesimi, tüm siyasi görüşlere mensup partiler, sivil
toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, bu sürece yine kendi değerli görüşleriyle katkı verecek ve olgunlaştıracaktır” dedi.2880
● Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yalova Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi’nin öğretim görevlisi Ebubekir Sifil’in, Özdil ile TELE1 programcısı Cüneyt Akman’ı hedef alan paylaşımı hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” olmasına rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesine itiraz etti. Özdil, başsavcılığa dilekçe göndererek, Sifil’in, gazetecileri
hedef gösterdiğini, paylaşımında cenaze yerine ceset sözcüğünü kullanarak hem hakaret ve hem de halkı
kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğini vurguladı.2881
20 Şubat 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 7.857 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 2.631.876 ve 80 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 27.983 olarak açıkladı.2882
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyadaki yalan haber ve içeriklere yönelik teyit
amaçlı “DOĞRU MU?” platformunun tasarlandığını duyurdu. Platformun test aşamasında olduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak” dedi.2883
● Akademisyen Can Ertuna, “Facebook gazetecilere para ödemeli mi?” yazısında, “Haber kuruluşları artık Facebook’ta haber paylaşamıyor. Bu kuruluşların haberleri, kullanıcılar tarafından da paylaşılamıyor” dedi. Ertuna, “Google ve Facebook gibi sosyal medya platformları, sayfalarında yer alan haberleri
üreten medya kuruluşlarına telif ödemeli mi? sorusuna, iki milyar 740 milyon kullanıcıyla dünyanın en
popüler sosyal medya platformu Facebook ‘hayır’, dünyanın en büyük 13. ekonomisi olan Avustralya ‘evet’
dedi. Facebook bu ülkede, kendi üzerinden yapılan haber paylaşımlarını bloke etti. Türkiye’de ise Twitter’ın
aksine Facebook’un hükümetin talebine uygun şekilde reklam yasağına uğramamak için bir ülke temsilcisi
atadı. Bir süre sonra istenen tavizleri vermeyen Twitter’ın bant genişliğinin kullanılamaz seviyede daraltılması da gündemde. Facebook yönetimini sansürcülükle, hatta diktatör gibi davranmakla suçlayan yöneticiler, diğer tarafta, haber çok para kazanmadığını belirten Facebook var. Platformlara düzenlemeleri yapılırken mevcut eşitsizlikleri derinleştirebilecek kayırmacı hamlelerden çok, haberciliğin finansman sorunlarına
eşitlikçi bir çözüm perspektifiyle bakmak gerekiyor. Bu tartışmalar, orta ve uzun vadede ise internetin demokratikleştirilmesi, arama yapmanın, haber paylaşmanın, iletişim kurmanın ve emoji değiş tokuşu yapmanın birkaç şirketin tekeli olmaktan çıkarılmasının, küresel ölçekte nasıl mümkün olabileceğine dair arayışları da yeniden gündeme taşıyor” diye yazdı.2884
22 Şubat 2021
● AYM Başkanı Zühtü Arslan, 23 Eylül 2012’de uygulamaya konulmuş olan bireysel başvuru mekanizması için “büyük bir kazanım” diyerek, 300 bini aşkın bireysel başvuru yapıldığını ve 260 binden
fazlasıyla ilgili karar alındığını bildirdi. Arslan, “Bireysel başvuruda şu ana kadar toplam 14 bin 355 ihlal
kararı verilmiş. En fazla ihlal edilen haklar sıralamasında ilk sırada yüzde 63,4 ile adil yargılanma hakkı,
https://twitter.com/matakanfoca/status/1362346319852032001
https://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/yalana-da-sarilan-bir-teyit-cilik-atakan-foca-senin-9-ayda-2-milyon-lira-aldigin-facebook-tan-t-24-11-yilda-1-kurusalmadi,29941
2880 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-den-yeni-anayasa-degerlendirmesi-334761
2881 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yilmaz-ozdili-hedef-alan-paylasima-takipsizlik-kararina-itiraz-edildi-6269727/
2882 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-20-subat-corona-virusu-verileri-aciklandi-6271640/
2883 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/iletisim-baskanligi-sosyal-medya-yalanlariyla-mucadele-icin-yeni-nesil-dogrulama-platformu-hazirladi/2151442
2884 https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/facebook-gazetecilere-para-odemeli-mi-haber-1513887?__twitter_impression=true
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ikinci sırada yüzde 19,3 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada da yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü bulunmaktadır”
dedi. Bireysel başvuru uygulamasının sekiz yıllık geçmişi nedeniyle bu konudaki yanlış anlaşılmaların anlaşılabilir olduğunu belirten Arslan, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun da (TİHEK) ombudsmanın da AYM’nin de aslında bireysel başvuruda yaptığı iş aynı. Temel hak ve özgülükleri korumak ve
geliştirmek. Bunun da yolu tek tek ülkedeki bütün temel hak ve özgürlükler problemlerini çözmek, bütün
ihlalleri ortadan kaldırmak değildir, olamaz da. Buna hiçbir kurumun gücü yetmez” diye konuştu.2885
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Gara bölgesine gittiğini
öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak”
gerekçesiyle soruşturma başlattı.2886
● HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, “Ben Gara’ya gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradır” tepkisini gösterdi. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası
açacağını söyleyen Taşdemir, kazanacağı tazminatı Ağrı’daki yoksullar ve çocuklar için kullanacağını açıkladı.2887
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gara operasyonuna ilişkin, “Ortada bir başarısızlık
olduğu çok açık. 16 vatandaşımızın canıyla bedelini ödediği bu başarısızlığın hesabının birilerinin vermesi
lazım. Aldığınız kararların faturasını başkasına kesemezsiniz. Bu operasyon başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı
kameraların karşısına geçecekti. ‘Ben başardım’ diyecekti. Nerede bir hata yaptım diye düşünün” dedi. Hükümete, “önünüze gelen herkese hain demeyi bırakın” çağrısında bulunan Babacan, “Bu ülkeyi seviyorum’
diyorsunuz, seveyim derken ülkeyi öldürmeyin.2888 Siz kendi şahsi bekanızı korumayı bu ülkeye sevmek
zannediyorsunuz” dedi.2889
● Basın İlan Kurumu’nun (BİK),2890 2019 ve 2020 yılı ayrıntılı bilançosuna göre kurumun 2019’da
beş milyon 279 bin 241 lira yedi kuruş olan zararı, 2020’de yüzde 142 artarak 12 milyon 776 bin liraya
ulaştı. Kurumun toplam varlıkları 2019’da 198 milyon 534 bin 874 liraydı ve 2020’de beş milyon 142 bin
338 lira azalışla 184 milyon 392 bin 536 liraya düştü. BİK’in Resmi Gazete’de yayımlanan bilançosunda
kurumun yatırımlara harcadığı para da dipnot olarak yer aldı. Kurumun, Merter Genel Müdürlük Hizmet
Binası tadilat ve dekorasyonuna yedi milyon 415 bin 451 lira 50 kuruş, İstanbul Şube Müdürlüğü inşaat ve
tadilat işine 561 bin 407 lira 71 kuruş, İstanbul Yeni Bosna’daki binaya 25 milyon 107 bin 579 lira 75 kuruş
harcadığı kaydedildi. Toplamda binalar için harcanan para ise 33 milyon 84 bin 548 lira olduğu belirtildi.
Bilançodan anlaşılarak kurumun taşıtlarını da sattığı iddia edildi. Bilançodaki taşıtlar kalemi 2019’da bir
milyon 215 bin 481 lira 63 kuruşken, 2020’de 574 bin 680 lira 70 kuruşa düştü.2891
22 Şubat 2021
● AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, HDP üyelerine yönelik baskılar nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade ederek, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkelerini hatırlattı. Sözcü Peter Stano, son dönemde tutuklamalar ve seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması uygulamalarıyla siyasi yargılama görünümü veren hukuki süreçler ve TBMM
üyelerinin parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimlerine vurgu yaptı. Herhangi bir suç ve kusurlu davranış iddiasının hukuki süreçlerle kanıtlanması ve masumiyet karinesinin teminat altına alınması
gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Avrupa Konseyi’nin uzun yıllardır üyesi ve AB üye adayı olan
Türkiye, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik
sistemini teminat altına almak zorundadır” denildi.2892
● Teyit, platforma yöneltilen eleştirileri incelediklerini ve yeni bir eylem planı çıkarttıklarını söyledi.
Buna göre, T24’ün uyarısı ile “Kimler Paylaştı” kısmını güncellediklerini belirtti. “Kimler Paylaştı” isminin
“hedef gösteren bir tonu” olduğunu düşündüklerini bu kısmı “Paylaşım tespiti” olarak yeniden adlandırdıklarını kaydetti. Bu bölümde kaynaklanan hataları azaltmak için Turnusol ile birlikte çalışmaya başladıklarını

2885 https://www.indyturk.com/node/320076/siyaset/aym-ba%C5%9Fkan%C4%B1-arslan-en-%C3%A7ok-hak-ihlali-karar%C4%B1-verilen-ilk-3-ba%C5%9Fvurukonusunu
2886 https://www.trthaber.com/haber/gundem/hdpli-milletvekili-tasdemir-hakkinda-sorusturma-558242.html
2887 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-tasdemir-gara-ya-gitmedim-bu-cok-acik-ve-net-335095
2888 https://www.birgun.net/haber/babacan-dan-akp-ye-aldiginiz-kararlarin-faturasini-baskasina-kesemezsiniz-335074
2889 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/babacan-sehitlerin-hesabini-vermesi-gerekenler-gule-eglene-kongre-yapiyor-6274744/
2890https://ankahaber.net/haber/detay/basin_ilan_kurumunun_zarari_yuzde_142_artarak_12_7_milyon_lirayi_buldu_tek_binaya_25_milyon_harcandi_30600
2891 https://t24.com.tr/haber/basin-ilan-kurumu-nun-zarari-yuzde-142-artti,934639
2892 https://www.dw.com/tr/abden-t%C3%BCrkiyeye-hdp-ele%C5%9Ftirisi/a-56665657
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söyledi. Akademisyen, gazeteci, medya ombudsmanlarından oluşan bir denetçiler kurulu ile metodolojik
tartışmaları çözüme ulaştırmak için çalışmaya başlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Hangi haber sitesi olursanız olun, yanlış bilgi sorununun sizden kaynaklanmadığının, meselelerin sizinle başlamadığının, sizinle
bitmeyeceğinin, sorunların sistematik olduğunun da farkındayız. Bilgi kirliliğine çözüm geliştirmek için
farklı düzeylerde daha çok müdahale geliştirilmesi gerektiğini biliyoruz. Haber siteleri de yanlış bilgiyle
mücadele etme iradesini gösterdikleri her an yanlarında bizi destekçileri olarak bulacaklarını bilmeli. Biz
eksiklerimizin sorumluluğunu almaya, bunları duyurmaya ve daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.
Hakkımızda yayın yapan tüm haber sitelerinin de aynı ekosistemin parçaları olduğumuzu hatırlamaya, bilgi
ortamını iyileştirmek için, hedef almadan tartışmaya, birbirimizden beslenip birlikte büyümeye, yerleşik
sorunlarla ortak mücadele etmeye davet ediyoruz” denildi.2893
24 Şubat 2021
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararıyla ilgili
AYM’ye cevap yazısı gönderdi. Yazıda, “Kararın bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle TBMM’ye gönderilmesi anlaşılmamıştır” denilerek, AYM’nin Meclis’e kararı ne amaçla gönderdiğine ilişkin açıklama ya
da düzeltme yapılmasını istedi.2894
● AYM2895, CHP’nin iptal başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, AA’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, “Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir” şeklindeki ikinci cümle
ile “Yapılacak sözleşmede AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir” ibareli üçüncü cümlenin iptaline
karar verdi. Anayasaya göre AA’nın özerk ve yayınlarının tarafsız olduğuna dikkat çekilen kararda, “Ajansın
faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olan başkanlıkça denetlenmesi,
ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır”
denildi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı’nın yetkilerini belirlediği Kararnamede, AA başlığı altında, “Bakanlık her yıl kendi bütçesinin AA bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup, AA’nın faaliyet,
bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve
esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir” ifadeleri yer alıyordu.2896
● Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanan Erciş Belediyesi Başkanı Bayram Çiçek ve Belediye Meclis üyesi Abdulkerim Akbaş’a birer yıl on üçer ay hapis cezası verdi.2897
Mahkeme, o dönem Belediye Meclis Üyesi olan gazeteci Erhan Akbaş’ın beraatına karar verdi.2898
25 Şubat 2021
● İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, TBMM’ye gönderilen fezlekeye CHP’li Enis Berberoğlu’nun
avukatlarınca yapılan ikinci itirazı reddetti. Kararda, “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırlamış
olduğu fezlekede iddianameye, daha önce yapılan yargılamadaki safahate ve AYM kararına yer verildiği,
fezlekenin iddianamede anlatılan eylem üzerinden değerlendirileceği anlaşıldığından, bu itibarla İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Şubat 2021 tarihli ek kararında gösterilen gerekçelerin usul ve yasaya
uygun olduğu” kaydedildi.2899
● HDP Mamak İlçe Örgütü, HDP seçmenlerine hakaret ettikleri iddiasıyla Hürriyet yazarı Nedim
Şener ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu. Şener, 20
Şubat’ta katıldığı bir programda “PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP’dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa
o çamur üzerine bulaşır. HDP’ye oy veren, PKK’nın kalaşnikof kurşunudur” demişti. Özhaseki de 20 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada, “Lanet olsun onların oylarına. Allah belasını versin onların oylarının” demişti.2900
https://teyit.org/ekipten-haber-siteleri-ve-teyitciler-medya-ortamini-iyilestirmek-hepimizin-sorumlulugu
https://www.evrensel.net/haber/426725/meclis-baskani-sentoptan-aymye-enis-berberoglu-karari-icin-duzeltme-yazisi
2895 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/iletisim-baskanligi-teskilati-hakkinda-cumhurbaskanligi-kararnamesi-nin-bazi-kurallarinin-iptali/
2896 http://ankaragazetecisi.com/2021/02/24/fahrettin-altunun-a-adaki-yetkisine-aymden-tirpan/
2897 https://gazetekarinca.com/2021/02/ercis-belediye-esbaskani-ciceke-iki-yil-bir-ay-hapis-cezasi/
2898 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-erhan-akbas-orgut-uyeligi-suclamasindan-beraat-etti/
2899 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/enis-berberoglunun-fezlekeye-itirazinin-reddine-ust-mahkemeden-de-ret-1816462
2900 https://www.birgun.net/haber/hdp-lilerden-nedim-sener-ve-mehmet-ozhaseki-hakkinda-suc-duyurusu-335475
2893
2894
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● İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’ye fezlekeleri gönderilen dokuz
HDP’li milletvekili hakkında, “Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini
problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını
doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 6-7-8 Ekim 2014’teki Kobani olaylarıyla ilgili kamu davasında, HDP’li vekiller Fatma Kurtulan, Garo
Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli,
Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti.2901
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini ve 9.572 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.674.766, 73 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 28.358 olarak açıkladı.2902
● OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Haber Müdürü Barış Terkoğlu istifa etti. Ayrılık nedeni olarak OdaTV’nin İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ile iki gazetecinin aralarındaki görüş farklılığı
öne sürüldü. Yalçın’ın, OdaTV’nin çizgisini daha merkezde duran bir yayın politikasına taşımak istediği de
iddia edildi.2903 Ayrıca Yalçın’n, OdaTV’yi bir televizyon kanalı haline dönüştüreceği de öne sürüldü.
OdaTV Genel Yayın Yönetmenliği görevine Serdar Cebe, haber müdürlüğüne Posta’nın eski Yayın Koordinatörü Elif Yılmaz getirildi. Cebe son olarak VOA Türkçe’de muhabir-sunucu olarak görev yapıyordu.2904
26 Şubat 2021
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye’nin Erdoğan sonrasındaki süreçte daha da otoriterleşeceğini savunarak, “Ben, kendisine de ifade ettim.
O zaman da çıkıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine konuşmadığım için çok ağır baskı altında
kaldım” dedi. Anayasa değişikliğinin yalnızca Erdoğan için değil, daha sonraki dönemler için de yapıldığını
belirten Davutoğlu, “Türkiye’yi mutlak bir otoriterleşmeye götürmek istiyorlar, alet olmayın buna dedim.
Cumhurbaşkanına da Binali Yıldırım’a da hepsine, ulaştığım arkadaşlara. Basına da ‘kaygılarım var’ diye
söyleyebildim ancak onu yayınladılar” diye konuştu.2905
● CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, engelleme kararı verilen haberlerin
yüzde 42’sinin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi, partinin belediye başkanları veya yöneticileriyle
ilgili olduğunu öne sürdü.2906
● ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı “Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu”na göre, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi. Raporda, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin
Selman’ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Türkiye’nin İstanbul kentinde yakalanması ya da
öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık” ifadesi kullanıldı. Selman’ın yakınındaki
kişileri kovma ve tutuklama ile korkuttuğuna işaret edilen raporda, “Bu durum, Prens’in yardımcılarının,
Muhammed bin Selman’ın emirlerini sorgulayamadıklarını ve Prens’in onayını almadan önemli adımlar
atamadıklarını göstermektedir” tespitinde bulunuldu. Raporda, Kaşıkçı’yı öldüren ve aralarında Prens’in
çalışanları da olan 15 kişilik ekibin 2 Ekim 2018’te İstanbul’a gittiği altı çizildi.2907
● Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti İltica Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt şair Mervan
Nasim’in (Nasim Deniz) iltica başvurusunu reddetti.2908 Nasim, Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki karara
itiraz etti. 2018’den bu yana Güney Kıbrıs’ta olduğunu anlatan Nasim, Türkiye’de iken ailesiyle kaldığı eve
yapılan baskınlarda taslak halindeki kitaplarına el konulduğunu, kitaplarına suç unsuru muamelesi yapıldığını ve Türkiye’ye iade edilmesi durumunda hayati tehlikesinin olduğunu iddia etti.2909
27 Şubat 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın milletvekilleriyle ilgili fezlekelerinde yönelttiği suçlamalar
ortaya çıktı. Başsavcılık, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Sevgili Selahattin Demirtaş için,
Figen Yüksekdağ için ve sevgili Leyla Güven” sözlerinin, “suçu ve suçluyu övmek” şeklinde
https://www.birgun.net/haber/iyi-partili-agiralioglu-hdp-yi-problemli-goruyoruz-fezlekelere-evet-diyecegiz-335436
https://www.ntv.com.tr/turkiye/25-subat-2021-corona-virus-tablosu-73-can-kaybi-9-bin-572-yeni-vaka,vXqZUgxUyU-OAVDYbnuNww
2903 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/medyakoridoru-acikliyor-odatv-olay-tv-binasina-mi-tasiniyor-huseyin-koksal-m-23036/
2904 https://www.medyaradar.com/amp/odatvde-flas-gelisme-unlu-sunucu-genel-yayin-yonetmeni-oluyor-haber-2041684?__twitter_impression=true
2905 https://www.birgun.net/haber/davutoglu-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-lehine-konusmadigim-icin-cok-agir-baski-altinda-kaldim-335555
2906 https://www.birgun.net/haber/chp-den-adalet-raporu-335518
2907 https://www.trthaber.com/haber/dunya/abd-cemal-kasikci-raporunu-yayinladi-559992.html
2908 http://mezopotamyaajansi28.com/tum-haberler/content/view/126195
2909 https://artigercek.com/haberler/iltica-basvurusu-reddedilen-kurt-sair-turkiye-ye-iade-edilmek-isteniyor
2901
2902
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2910

değerlendirerek dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Paylan’ın 26 Mart 2019’da Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada yargılamaya konu edilen konuşmasındaki sözleri, “(...) Sevgili Demirtaş’ın sözünü bir
kere anlatmamız gerekiyor, bir kere daha ama bu sefer en güçlü şekilde anlatmamız gerekiyor. Her birey
tekrar barışa verilmiş bir oy olacak, çünkü Süleyman Soylu ne diyor, ya lütfen diyor, size yalvarıyorum
diyor, bizim boynumuzu bükük çıkarmayın diyor, yalvarıyor. Çünkü halkı sonsuzluğa, sokak yürüyüşlerine
mahkum ettiler. Şimdi değerli arkadaşlar, o zalimlere bu pazar gereken dersi hep beraber ve güçlü şekilde
verecek miyiz? (...) Bu pazar da sevgili Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için ve sevgili Leyla
Güven için en güçlü dersi vereceğimize güveniyorum” şeklindeydi.2911
● Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin, CHP PM Üyesi Kadın Kolları Genel
Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin konuşmasından şikayetçi olarak açtığı manevi tazminat davası reddedildi.2912 Mahkeme, “ifadelerinden dolayı davacının kişilik hakkının zedelenmesinin olanaklı olmadığı, davacının zarar görmediği, dava konusu ifadenin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılarak davacının manevi tazminat davasının reddine” karar verdi. Davada, “toplumda
kutuplaştırma ve ayrımcılık yaratma”, “hedef gösterme” ile suçlanan Nazlıaka, “Erkekler, İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsız değil, eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci tecavüzcü erkekler rahatsız” demişti.2913
28 Şubat 2021
● CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter’dan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.2914
1 Mart 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü salgınında 81 vilayeti düşük riskli mavi, orta riskli sarı,
yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayırarak, normalleşme planlaması yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta
riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam
edecek. Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek. Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitimöğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi
gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında
yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli
illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir” dedi.2915
● Baro başkanları ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mart ayı itibariyle getirilen kısıtlı
normalleşme şartları kapsamında meslek kuruluşları toplantıları için 300 katılımcı sınırından vazgeçilmesi
gerektiğini ve aksi taktirde küçük illerdekiler hariç genel kurul toplantılarını yapamayacaklarını bildirdi.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağken, “Kanuni bakımdan barolarca genel kurul yapılabilmesi için üye sayısının en az yüzde 10 oranında katılım olması lazım. Ankara Barosu’nun 20 bini aşkın üyesi avukat meslektaşımız var. Eğer toplantılar için 300 katılımcı şartında ısrar edilirse ve barolar için ayrıca düzenleme
yapılmazsa örneğin Ankara Barosu gibi büyük illerdeki barolar için toplantı yasağı fiilen kalkmış olmuyor.
Normal koşullarda 80 baro tarafından genel kurul yapılması, ardından barolarca seçilmiş delegelerin katılımıyla TBB Genel Kurulu yapılması gerekiyor. Şimdi barolardan bir kısmı genel kurul toplantısı yapabilirken diğerleri yapamazsa bu durumda yine TBB yönetimini değiştirecek genel kurul toplantısı yapılamayacak” dedi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Normalleşme başlıyor denilmesiyle toplantı yapılabileceği
söylendi. Ancak katılımcı sayısı sınırıyla aslında baro genel kurulları yapılamayacak deniliyor. Barolar genel kurullarını tamamlayamadığı sürece Türkiye Barolar Birliği’nin genel kurulu da yapılamayacak. Bunu
TBB’de Metin Feyzioğlu iktidarını sürdürmeye yönelik bir adım gibi yorumluyoruz. 300 sınırlaması olduğu
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25380/sevgili-selahattin-demirtas-demek-suc-sayildi
https://www.gazeteduvar.com.tr/sevgili-demirtas-sozu-suc-sayilan-paylan-cok-sevgili-desek-haber-1514604
2912 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/nazliakaya-acilan-istanbul-sozlesmesi-davasi-mahkemeden-geri-dondu-1816865
2913 https://tele1.com.tr/aylin-nazliakaya-acilan-istanbul-sozlesmesi-davasi-mahkemeden-dondu-336289/
2914 https://twitter.com/teomansancarchp/status/1366021935663095808?s=20
2915 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-yeni-kontrollu-normallesme-surecini-baslatiyoruz/2160904
2910
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üzere serbest bırakılsa dahi barolar açısından toplantı yapma imkanı bulunmuyor” dedi. Türkiye’de Gümüşhane-Bayburt illeri bölge barosuna sahip olduğu için 80 baro bulunuyor ve bu barolardan 79’u yasaklamalar
nedeniyle 2020 yılında yapmaları gereken seçimli genel kurul toplantılarını yapamadı.2916
● HDP İstanbul Kadın Meclisi’nin, “Kadınlar için adalet” kampanyasında Bakırköy’de yapmak istediği basın açıklaması, salgın gerekçesiyle engellendi. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve HDP
İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kadını abluka alındı ve İstanbul
Valiliği’nin talimatıyla eyleme izin verilmeyeceği söylendi. Buna karşı “AKP kongrelerine pandemi yok da
kadınlara mı var?” tepkisi gösterildi.2917
2 Mart 2021
● RSF, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğu vurgulanan Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan’ın üst düzey görevlerinde bulunan dört yetkili hakkında
“insanlığa karşı suç işledikleri” iddiasıyla Almanya Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.2918 RSF’nin
suç duyurusunda, 35 Suudi asıllı gazeteciye baskı uygulandığı kaydedildi.2919 Buna göre, Suudi Arabistan
İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de Kaşıkçı’nın öldürülmesi yanı sıra 33 gazetecinin de keyfi
olarak cezaevinde tutulduğu belirtildi.2920 RSF Almanya Şube Başkanı Christian Mihr, suç duyurusunun
Almanya’da yapılmasını Devletler Hukuku Ceza Kanunuyla ilişkilendirdi ve suçun nerede işlendiğinden
bağımsız, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yargılama yapılabileceğini söyledi.2921 Eğer Almanya’da ceza soruşturması açılırsa Prens Selman hakkında tutuklama kararı çıkartılabilecek ve “Suudi Arabistan’da insanlık suçları”na dair yaşanacak bir ilk olacak.2922
● ABD Başkanı Joe Biden’ın ticaret politikalarını açıkladığı rapora göre, 2020 yılında ABD ve Türkiye arasında ekonomik konularla ilgili temas sınırlı oldu ve “ABD bu kapsamda hukuk davalarıyla uğraşmak yerine yabancı ihlaller karşısında çözüme ya da anlaşmaya varmayı tercih ediyor” denildi. ABD Ticaret
Temsilcisi’nin 2020 yılında 46 davayı kazandığı, Türkiye’nin Google ve Facebook gibi şirketlere uyguladığı dijital hizmet vergisine ilişkin ABD’nin 2 Haziran 2020’de 301’inci maddeyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ABD Ticaret Temsilcisi’nin Türkiye hükümetinden konuyla ilgili istişare talebinde bulunduğu belirtilen raporda incelemenin halen devam ettiği belirtildi.2923
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek iki yıl içerisinde uygulamaya konulacağını belirttiği ve dokuz
amaç 50 hedef 393 faaliyeti içeren bir belge olarak “İnsan Hakları Eylem Planı” detaylarını açıkladı. Erdoğan, plan kapsamında gazetecilik mesleğine ilişkin “Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda muhakeme şartı olan süreleri, ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele alıyoruz. İfade ve basın
özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz” dedi. Erdoğan, Erişim engelleme kararlarına ilişkin ifade özgürlüğü dengesini
bozmayacak şekilde bireylerin kişilik haklarının sosyal medya üzerinden ihlaline yönelik fiillerle mücadeleyi artırarak sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin sıkça AİHM’in eleştirilerine hedef aldığı tutuklu yargılamaya değinerek, “İktidara geldiğimiz 2002’de cezaevlerinde bulunanların yüzde 41’i tutukluyken, bugün bu oran yüzde 17’ye gerilemiştir. Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık ilkeleri doğrultusunda
katalog suçların kapsamını daraltıyoruz. Katalog suçlarında, somut delile dayanma şartı getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz. Sulh ceza hakimliklerince alınan
tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulleri getiriyoruz. Adli kontrol
tedbirlerini de üst süreye bağlıyoruz. Müdafi ile görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümlerini, özgürlükler
lehine bir yorumla gözden geçiriyoruz” diye konuştu. Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin
altındaki süreyi kişiye verilecek hapis cezası süresinden düşürüleceğini açıklayan Erdoğan, “Vatandaşımızın sırf ifade almaya yönelik yakalama kararları yüzünden özgürlüğünden mahrum kalmasını istemiyoruz.
Sadece ifade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin yarısı bulup gözaltına alma gibi
uygulamalara son veriyoruz. İfade alma işlemleri artık yedi gün 24 saat yapılabilecek” dedi.2924
https://www.amerikaninsesi.com/a/barolar-icin-300-katilimci-siniriyla-yasak-suruyor-mu/5797557.html
https://www.evrensel.net/haber/427053/hdp-istanbul-kadin-meclisinin-aciklamasina-polis-engeli
2918 https://tr.euronews.com/2021/03/02/alman-gazeteciler-suudi-prens-selman-a-kars-kas-kc-cinayeti-sebebiyle-suc-duyurusunda-bulu
2919 https://www.amerikaninsesi.com/a/kasikci-cinayetinde-suudi-veliaht-prense-almanya-da-suc-duyurusu/5798465.html
2920 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/suudi-veliaht-prens-hakkinda-suc-duyurusu-41753368
2921 https://t24.com.tr/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-aralarinda-veliaht-prens-selman-da-olan-suudi-yetkililer-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu,936441
2922 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/240195-rsf-den-prens-bin-selman-hakkinda-almanya-ya-suc-duyurusu
2923 https://www.amerikaninsesi.com/a/biden-yonetiminden-ticaret-politikasi-raporu/5797627.html
2924 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogan-yeni-insan-haklari-planini-acikladi/5798572.html
2916
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● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Halkların Demokratik Partisi (HDP)
hakkında inceleme başlattı. İnceleme bünyesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, 108 sanıklı Kobani iddianamesi ve HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği talep edildi.2925
3 Mart 2021
● AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır” açıklamasına yönelik tepkiler üzerine2926 “Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yeni milletimizin gönlünü kazanmakla olur… Biz HDP’ye oy veren altı milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek tartışmalarımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek tabela partisi haline getireceğiz” dedi.2927
● HDP’li milletvekilleri, Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında AİHM’in serbest
bırakılması yönündeki kararının uygulanmamasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle tek
soruluk soru önergesi verdi. Önergede, “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir”
sorusu yöneltildi.2928
● Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
hakkında eski Ordu Valisi Serdar Yavuz’a hakaret ettiği suçlamasıyla altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
talepli iddianameyi kabul etti.2929
● Sözcü yazarı Çiğdem Toker, “Faizsiz finansman yasası” başlıklı yazısında, tasarruf finans şirketlerine ilişkin yasa teklifiyle BDDK’na erişim engelleme yetkisinin geleceğini duyurdu. Toker, “Tartışmalı
maddelerden bir diğeri ise BDDK’ya verilen erişim engeli yetkisi, BDDK, kendisinden izin almadan finansal kiralama, faktöring ve finansman faaliyetlerinde bulunanlar bu faaliyet internet üzerinden olursa erişim
engelleme kararı verebilecek. Yargıya ait olan bir yetkinin BDDK’ya verilmesinin TBMM Genel Kurulu’ndaki seyri hukuk açısından önemli” değerlendirmesini yaptı.2930
● Amerika merkezli insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey (AST) ,2931 Türkiye’deki
insan hakları ihlallerine ve artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için New York’un en kalabalık bölgesi
Manhattan’daki ekranlara “Türkiye’deki kadın cinayetlerini durdurun” ve “5 bin kadın ve 780’den fazla
bebek cezaevlerinde” yazılarını astırdı.2932
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 689 yeni hasta tespit edildiğini ve2933 11.520 yeni vaka
ile toplam vaka sayısını 2.734.836, 65 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 28.771 olarak açıkladı.2934
4 Mart 2021
● CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnsan Hakları Eylem Planı açıklamasına karşı 2014 - 2019
döneminde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 63 bin 41 kişiye dava açıldığı anımsatarak tepki gösterdi.2935
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York’taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki, “Stop Erdogan (Erdoğan’ı durdurun)” ilanını verenler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir
ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet
şebekesi, New York’ta ‘stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi”2936 mesajını paylaştı.2937
● İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında müşteki avukatın ABD Ulusal İstihbarat Dairesi’nin (DNI) açıkladığı Kaşıkçı cinayeti raporunun dava dosyasına konulması talebini kabul etmedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu,
https://www.birgun.net/haber/yargitay-hdp-hakkinda-inceleme-baslatti-336080
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ak-partili-cahit-ozkan-hdp-hem-siyasi-hem-de-hukuken-kapanacaktir-41753273
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-grup-baskanvekili-ozkan-2023te-hdpyi-sandiga-gomerek-insallah-bir-tabela-partisi-haline-getirecegiz/2163549
2928 https://www.hdp.org.tr/tr/milletvekillerimiz-3-bakanliga-bir-daha-sordu-turkiye-cumhuriyeti-aihm-kararina-uymak-zorunda-degil-midir/15138/
2929 https://www.ntv.com.tr/turkiye/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-icin-iki-yila-kadar-hapis-istemi,X2Jlc3waoUuhpBWKiXyQuw
2930 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/cigdem-toker/faizsiz-finansman-yasasi-6291550/
2931 https://farklipencere.medium.com/new-yorkun-kalbinin-att%C4%B1%C4%9F%C4%B1-manhattan-da-erdo%C4%9Fan-t%C3%BCrkiye-si-man%C5%9Fetoldu-4c8bc3efeba2
2932 https://twitter.com/silencedturkey?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
2933 https://www.ntv.com.tr/turkiye/3mart-2021-corona-virus-tablosu-65-can-kaybi-11-bin-520-yeni-vaka,WSNBo3SRD067un9vn46fKw
2934 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2935 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-orhan-saribal-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-63-bin-41-kisiye-dava-acildi-6295255/
2936 https://twitter.com/omerrcelik/status/1367359964126326787
2937 https://www.dw.com/tr/abddeki-erdo%C4%9Fan-aleyhtar%C4%B1-ilanlara-soru%C5%9Fturma/a-56772435
2925
2926
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“Mahkeme burada pasif bir tutum sergileyerek, ‘Bunu siz kendiniz savcılık aracılığıyla talep edebilirsiniz’
gibi bir gerekçeyle reddetti. Dolayısıyla ilintili olabilmesi ve delil durumunu değiştirebilir olması ihtimaliyle
aslında mahkemenin daha aktif tutum alabileceğini düşünüyoruz” dedi. Dava, 8 Temmuz’a ertelendi.2938
5 Mart 2021
● HDP’li milletvekilleri, Van İl Örgütü’nün bulunduğu Nacibey Sokağı’nın bariyerlerle kapatılması
ve yaya girişine izin verilmemesi nedeniyle valilik önünde açıklama yapma girişiminde bulundu. Van milletvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, kentte her 15 günde bir “eylem ve etkinlik” yasağı ilan etmesine karşın Vali Mehmet Emin Bilmez’in vekillerle görüşmeyi kabul etmediğini açıkladı. CHP İl Başkanı
Mehmet Kurukçu’nun, valilik önünde bekleyen milletvekillerini ziyaret etti.2939 Sarısaç, “Van’da yoksulluk
ve işsizlik ayyuka çıkmışken bunun konuşulmaması için AKP, Van’da provokasyon peşinde. HDP ve muhaliflere her şey yasak ama AKP’ye gelince her şey serbest. Bu çifte standardı ve ayrımcılığı kabul etmedik,
etmeyeceğiz” dedi.2940
6 Mart 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı, “Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit
oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca sansüre maruz
kalması asla kabul edilemez” paylaşımını yaptı.2941
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP üzerine “olağanüstü bir baskı” uygulandığını belirterek, “Siz HDP’yi kapatarak 6.5 milyon insanı cezalandıracaksınız. Bunun adı demokrasi değil. Siyasi
partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise, Anayasa böyle tanımlıyorsa, tüzel kişilik suç işlemez, içindeki insanlar suç işlerler. Varsa onunla ilgili bir şey davalar açıyorsunuz zaten, hapse atıyorsunuz, kayyumlar atıyorsunuz. Haklı mısınız, haksız mısınız o da belli değil çünkü netleşmiş bir yargı kararı yok” dedi.
AİHM kararlarına uyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala’nın
derhal serbest bırakılması lazım. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargıçların derhal görevlerinden alınmaları lazım” diye konuştu.2942
8 Mart 2021
● MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yönelik kanun teklifi hazırlanacağını belirterek, “TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı
faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır” dedi.2943 Öztürk, “Sayfalarında künyesi bile bulunmayan, bulunsa bile gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanılmaktadır.
Gerçek anlamda faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen kurumsal haber sitelerinden veya haber ajanslarından, hiçbir telif ödemeden haberleri kopyalayıp kendi kayıt dışı haber sitelerinde yayınlayarak faaliyetlerini yürüten bu siteler sorun oluşturmaktadır” ifadesini kullandı.2944
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun medyada çalışan kadın
gazetecilerle ilgili anket sonuçlarına göre, katılımcı gazetecilerin yüzde 67’sinin “Kariyer hedeflerine ulaşmada zorlandıkları” kaydedildi. Katılımcılar, kariyer, ücret, mobbing, cinsel taciz ve medyadaki cinsiyetçi
dil konusunda sorular yaşadıklarını paylaştı.2945
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 767 yeni hasta tespit edildiğini ve2946 13.215 yeni vaka ile toplam
vaka sayısını 2.793.632, 64 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 29.094 olarak açıkladı.2947
9 Mart 2021
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararıyla ilgili “Kadın
cinayetlerini kınıyoruz diyen iktidar temsilcileri İstanbul Sözleşmesi’ni ise kaldırmaya yeltenmektedir. Kadınları sokakta katleden erkek şiddet zihniyetinin kodları aynıdır. Bu iktidar bir kadın düşmanıdır” dedi.
https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-istihbaratinin-kasikci-cinayeti-raporu-dosyaya-koancak-mi/5801486.html
https://www.evrensel.net/haber/427420/vanda-hdpnin-bulundugu-sokak-kapatildi-vekiller-valilik-onunde-eylem-yapti
https://twitter.com/muratsarisac/status/1367753898115674115
2941 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskani-altundan-sosyal-medya-tepkisi-asla-kabul-edilemez-41734087
2942 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-hdp-uzerine-olaganustu-bir-baski-uygulaniyor-336590
2943 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103081043976559-mhpden-kayit-disi-haber-siteleri-icin-kanun-teklifi/
2944 https://www.haberturk.com/kirikkale-haberleri/85334353-mhp-kanun-teklifi-hazirliyor-korsan-habercilige-sonkayit-disi-faaliyet-gosteren-internet
2945 https://www.birgun.net/haber/kadin-gazeteciler-icin-kariyer-yolu-cok-zorlu-336821
2946 https://www.ntv.com.tr/turkiye/8-mart-2021-corona-virus-tablosu64-can-kaybi-13-bin-215-yeni-vaka,rD_V1tZK5kCqGObFxSsFXA
2947 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2938
2939
2940
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İktidar sahiplerinin attığı kınama tweetlerinin yaşanan şiddetin ve sorumluluklarının üstünü kapatmaya yetmeyeceğini söyleyen Buldan, “İktidarın görevi cinayetleri önlemek ve faillerin en ağır şekilde cezalandırmasını sağlamaktır. 8 Mart’ta kadınların gerçekleştirdiği etkinliklere polisin müdahalesi, kadınların saçlarından tutulup çekilmesi, LGBTİ’+lara yapılan saldırılar, cezaevlerindeki çıplak aramalar, kadın düşmanı
politikalar odağının erkek devlet, erkek yargı sistemi olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.2948
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı ile gazetecilere yapılan saldırılara karşı
düzenleme yapılacağını belirterek, “Gazetecilik doğası gereği eleştirmeye müsaittir. Bu konuda gazeteci
güvenliği de önem verilmesi gereken bir konudur. Elbette bu konuda gazeteci güvenliğini İnsan Hakları
Eylem Planı’nda önemli bir başlık olarak aldık. Gazeteci güvenliği hususunda kurumların ortak çalışmasıyla. Bu hususta önemli adımların atılacağı, farkındalık ve diğer eğitim, mevzuat çalışmalarının yapılacağı
bir hedef olarak karşımıza aldık” dedi.2949
● Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 344 yazar, şair, sanatçı ve gazeteci Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı bildiri yayımladı. Bildiride, “Atanmış rektör istifa etmediği gibi ‘kimse devletin gücünü sınamasın’ denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler, şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya
kaldı. Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin
‘terörist’, LGBTİ+ öğrencilerin ‘sapkın’ ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin ‘provokatör’ ilan edilmesi
kabul edilemez. Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine kadar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti. Devletin,
bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı adeta
düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı, demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı
vericidir” denildi.2950
10 Mart 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Merkez Bankası rezervlerinde 128 milyar dolar eksilme2951
yaşanmasını sorguladığı kampanyasına karşı “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu
milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” yanıtını verdi. Erdoğan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan yorumlara “CHP
zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş
düşsün başınıza” tepkisini gösterdi.2952 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a rezerv kaybıyla ilgili sorular
yöneltmişti.2953
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alarak, “Bugün İyi Parti’nin Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu
denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama
o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı” dedi. Bahçeli, “İyi Parti’nin Başkanı
projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP’nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak
uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler
yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir” diye konuştu.2954
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüs salgınının ilk döneminde Kağıthane-Kabataş hattındaki Fazilet
durağında aynı anda 47 yolcunun otobüse bindiği iddialarıyla ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birinci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Hukuk
Müşaviri Özge Vural Öztürk ve Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında soruşturma izni verilmesine
karar verdi.2955
● Rusya, Twitter’ı yasalara aykırı olan üç bin içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 30 gün içerisinde
kaldırmazsa erişime kapatacağını belirtti.2956 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme

2948

https://www.evrensel.net/haber/427728/hdp-es-genel-baskani-buldan-iktidarin-dilinde-insan-haklari-elinde-kelepce-var

2949https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bakan-gul-gazeteci-guvenligi-konusunda-onemli-adimlar-atilacak-6303864/

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/344-yazar-sair-sanatci-ve-gazeteciden-bogazicine-destek/
https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1366827791354839044
2952 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-damat-kadar-tas-dussun-basiniza,qVK31ibWL0CU0hrb3BCWLg
2953 https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1366748349936898051
2954 https://www.birgun.net/haber/bahceli-aksener-i-hedef-aldi-projedir-figurandir-kripto-damarin-ta-kendisidir-337028
2955 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakanligi-ndan-ekrem-imamoglu-hakkinda-sorusturma-izni-337067
2956 https://medyascope.tv/2021/03/17/twitter-rusya-yasalarini-ihlal-eden-3-bin-paylasimi-kaldirmamasi-halinde-ulkede-erisime-kapatilacak/
2950
2951
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Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbottin, “Yasaklanan içeriklerin kaldırılması konusunda Twitter’a bir ay süre verdik” açıklaması yaptı.2957
12 Mart 2021
● Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce,
Ses Kocaeli internet haber sitesinin beş çalışanı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve iş insanı
Cezmi Çiçek’in de aralarında bulunduğu sekiz müştekiye yönelik şantajda bulunduğu iddiasıyla yürütülen
soruşturmada gözaltına alındı.2958 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ses Kocaeli’nin yazarı Güngör Aslan ve Gündem Kocaeli’nin yazı işleri müdürü Ümit Rende tutuklandı. 2959 Kocaeli Halk’ın sahibi Faruk Bostan, Ses Kocaeli sahibi Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı serbest
bırakıldı.2960
● HDP, A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programında “HDP il binasında PKK sığınağı” iddiası nedeniyle kanalı, RTÜK’e şikayet etti. HDP’nin açıklamasında, “Programda partimiz hakkında
gizli tanık ifadesine dayanarak asılsız isnatlarda bulunuldu. ‘HDP il binasında PKK sığınağı’ başlığı ile
sunulan programın konukları Mehmet Metiner ve Onur Erim ile sunucusu Haktan Uysal bilgisiz ve belgesiz
iddialar ortaya attı, suçlama ve hakaret içerikli, hedef gösterici sözler sarf etti. Program boyunca HDP’ye
hiçbir şekilde söz hakkı verilmedi” denildi.2961
● Yeni Akit, 1 Nisan’da Netflix Türkiye’de gösterime girecek “Friends” dizisi ile ilgili RTÜK’e seslendiğini ve “Netflix, ahlaksız dizi Friends ile gençleri hedef almayı amaçlıyor” uyarısında bulunduğunu
açıkladı. Yazıda, “RTÜK’ü, kasıtlı yapılan ve alenen ahlaksızlığın reklamının yapıldığı, inancımıza ve ahlakımıza yapılan bu saldırılara ‘dur’ demeye çağırıyoruz! Kanaat önderlerine, STK temsilcilerine, duyarlı
Müslümanlara bu ahlaksızlığa karşı ‘dur’ demek için çağrıda bulunuyoruz. Ahlaki yozlaşmaya neden olan
bu dizi ve filmlerle gençler kirli oyunların hedefi olurken RTÜK’ü buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz”
denildi.2962
13 Mart 2021
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Darbe Girişimi’yle ilgili TBMM FETÖ Araştırma Komisyonu’nca dinlenmek üzere çağrılmasını MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin engellendiğini açıkladı. Akşener, “Bir arkadaşımız FETÖ araştırma kurulunun başkan yardımcısıydı. ‘Akşener’i bir dinleyelim’ demişler, resmi yazı yazılmış. O arkadaşımızı, o gün MHP Genel Başkan Yardımcısı bugün TBMM
Başkan Vekili olan Celal Adan aramış. Sonra demiş ki, Sayın Bahçeli istemiyor bunu engelleyin’” dedi.
Akşener, Bahçeli’nin kendisini 2006’da görevlendirerek, Türkçe Olimpiyatları’na göndermesi nedeniyle
Komisyon’da dinlenmesini engellediğini belirterek, şimdi Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın bu tür görüşmeleri anlattığı için saldırıya uğradığını kaydetti.2963
● İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun “Fahrettin
Altun, sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Altun, sen devlet memurusun
ve Devlet Memurları Kanunu’na uymak durumundasın” açıklamalarına “CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar.
Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız” dedi.2964
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 841 yeni hasta tespit edildiğini2965 ve 150.082 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.866.012, 65 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 29.421 olarak açıkladı.2966
14 Mart 2021

2957 https://www.indyturk.com/node/327871/d%C3%BCnya/rusya-yasad%C4%B1%C5%9F%C4%B1-i%C3%A7eriklerikald%C4%B1rmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-gerek%C3%A7esi-ile-twitter%C4%B1-yava%C5%9Flatt%C4%B1
2958 https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/6621022/gungor-arslan-ve-umit-rende-tutuklandi#
2959 https://www.bugunkocaeli.com.tr/haber/6621236/yerel-haber-sitelerine-santaj-operasyonunda-2-tutuklama
2960 https://www.kocaelidenge.com/haber/6620872/gungor-arslan-ve-umit-rende-tutuklandi
2961 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hdp-a-haberi-rtuke-sikayet-etti-1820170
2962 https://tr.sputniknews.com/kultur/202103121044014526-akit-rtuke-seslendi-netflix-ahlaksiz-dizi-friends-ile-gencleri-hedef-almayi-amacliyor
2963 https://www.birgun.net/haber/aksener-bahceli-feto-hakkinda-konusmami-engelledi-337355
2964 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/altun-yasakci-zihniyet-is-basinda-41762200
2965 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2966 https://www.ntv.com.tr/turkiye/14-mart-2021-corona-virus-tablosu-68-can-kaybi-13-bin-378-yeni-vaka,sbbmJPUvtkCUq8kTgyW0Yg
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● Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı , Show TV’de yayınlanan “Güldür
Güldür Show” programının son bölümünde yayınlanan skeci eleştirerek, “RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. RTÜK’ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz” dedi. Şanlı, “Sözde sanatçının birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor. Kanal yetkililerinden bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz. Müslüman milletimizin gözünün içine baka baka
değerlerimiz ayaklar altına alınıyor, adına da show denilerek kahkaha attırılıyor” dedi.2968
2967

16 Mart 2021
● Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi, siyasetçi - yazar Mahmut Alınak hakkında, 2017’de Facebook’tan paylaştığı “Topunuz paralelciydiniz” yazısıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından beraatına karar verdi.2969 Mahkeme, söz konusu yazıyı “fikir ve düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlendirdi.2970
● AYM, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada 25 Ağustos
2016’dan beri tutuklu Fox TV’nin eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile
“ifade ve basın özgürlüğünün hakkının” ihlal edilmediğine hükmetti.2971 Mahkeme, “tutuklama kararının
verildiği andaki genel koşullar ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın içeriği birlikte değerlendirildiğinde Gün’ün2972 kaçma şüphesine ilişkin tutuklama nedenlerinin var olduğunu” değerlendirmesinde
bulunarak, Gün’ün suç işlemiş olabileceğinden şüphelenilmesi için inandırıcı delillerin bulunduğunu kaydetti.2973
17 Mart 2021
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’ye dava başvurusunda bulundu. Şahin’in hazırladığı iddianamede, 600’ün üzerinde HDP’li hakkında siyasi yasak istendi. Şahin, yazılı açıklamasında, “AİHM, terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için
yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde
faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, HDP yönetici ve
üyelerinin PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde
bulundukları anlaşılmıştır” dedi. AYM, temelli kapatma yerine, dava konusu suçlamalara bağlı olarak ilgili
siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor. 2974
● Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Serdar Yavuz’a yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve
“atılı suçun alenen işlenmiş olması” nedeniyle 425 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.2975
Mahkeme, İmamoğlu’nun sabıkasız geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde oluşan olumlu kanaat sonucu
cezada 1/6 oranında indirim yaparak, 354 gün karşılığı olarak toplam 7.080 lira adli para cezasına karar
verdi.2976
● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği2977 “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkındaki kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin
TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla düşürüldü.2978 HDP’nin milletvekili sayısı böylece 55’e düştü. Gergerlioğlu, halen de yayınlanan erişim engeli getirilmemiş bir haberi paylaştığı gerekçesiyle hapis cezası
gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, önce TBMM Genel Kurulu salonunda sonra
HDP grup salonunda “adalet nöbeti” eylemine başladı. Gergerlioğlu’nun iki ay altı ay hapis cezasını Yargıtay 16. Ceza Dairesi onamıştı.2979
https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/turk-diyanet-vakif-sen-bursa-subesi-nden-guldur-guldur-e-tepki-503211.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/imamlardan-guldur-guldur-kaldirilsin-talebi-alcak-herifler-zavalli-program-1820623
https://www.demokrathaber.org/guncel/alinak-a-cumhurbaskanina-hakaret-ten-beraat-h142045.html
2970 https://artigercek.com/haberler/mahmut-alinak-cumhurbaskanina-hakaret-ten-beraat-etti
2971 https://jailedjournos.com/aymden-gazeteci-ercan-gunun-basvurusuna-ret/
2972 http://www.diken.com.tr/aymden-gazeteci-gunun-basvurusuna-ret-ifade-ve-basin-ozgurlugu-ihlal-edilmedi/
2973 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/36164
2974 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yargitay-cumhuriyet-bassavciligi-hdp-hakkinda-aymde-kapatma-davasi-acti-/2179343
2975 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-para-cezasi-41764964
2976 https://www.dw.com/tr/ekrem-imamo%C4%9Fluna-para-cezas%C4%B1/a-56898465
2977 http://www.diken.com.tr/hdpli-gergerlioglunun-vekilligi-dustu/
2978 https://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpli-omer-faruk-gergerlioglunun-milletvekilligi-dustu,t4Zk1aZAxEavquiqmJbI3A
2979 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-hdpli-gergerlioglunun-vekilligi-dustu-41765187
2967
2968
2969
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● HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, partiyle ilgili iddianame hazırlanmasına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, “Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır.
AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir. Yaşananlar, AKP-MHP iktidar blokunun içine düştüğü derin acizliği de göstermektedir. Fikren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP’yi, şimdi yargı eliyle demokratik siyasetten
tasfiye etmeyi hedeflemektedirler. Bu saldırganlıkları yaşadıkları derin korkudan kaynaklanmaktadır’’ denildi.2980
18 Mart 2021
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Seçkin Türesay, bir süredir mücadele
ettiği Covid-19 salgını sebebiyle yaşamını yitirdi.2981
● İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam
yazarı Hikmet Genç’in, gazeteci Bülent Mumay hakkında “kişilik haklarına saldıran ifadeler kullandıkları”
gerekçesiyle 5.000 lira manevi tazminat ödemelerine karar verdi. Dinamik Radyo Televizyon A.Ş., Çiçek
ve Genç aleyhine açılan tazminat davasına, “Günün Manşeti” programının 27, 28 ve 29 Nisan 2020 tarihli
bölümlerindeki konuşmalar gerekçe gösterilmişti. Söz konusu yayında uluslararası basın kuruluşlarında çalışan gazetecileri hedef alan Çiçek, Mumay’ın da aralarında bulunduğu gazetecileri “Alman mandası üzerinden Türkiye’nin refaha mutluluğa ereceğine inanan tipler, dolayısıyla yoldan gönüllü çıkmışlar” şeklinde
nitelemişti.2982
● AKP’nin hukuk reformuna karşı kendi reform paketini hazırlayan CHP yönetimi, yargı paketinde
hukukun tüm ülkede yeniden egemen kılınması için yapılması gerekenleri açıkladı. Pakette, “Bakanlığın
kuruluş kanunundaki yetkileri dışında doğrudan veya dolaylı olarak kullanmakta olduğu, çağdaş hukuk devleti normlarıyla bağdaşmayan ve yargı üzerinde büyük bir baskı unsuru oluşturan yetkileri kaldırılacaktır”
denildi. Sağlıklı bir yargısal denetim için kişilere savunma, hak arama ve adil yargılanma konularında tüm
olanakların sağlanmasının hedef alınacağı belirtilerek, “Hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatma
yetkisi Adalet Bakanlığı’ndan alınarak HSK’ya verilmesi için gerekli değişiklik yapılacaktır. HSK, kendi
başkanını kendisi seçecektir” ifadesi kullanıldı.2983
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameye “Siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi
savunuyorsak” değerlendirmesinde bulundu. Anayasanın “siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlardır” görüşünü paylaşan Kılıçdaroğlu, “Ne demektir, siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri, her siyasi parti
kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini
almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar” dedi.2984
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 902 yeni hasta tespit edildiğini2985 ve 20.092 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.950.603 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 29.777 olarak açıkladı2986
20 Mart 2021
● Mardin Derik Kaymakamlığı, HDP’nin Nevruz el ilanını,2987 içeriğinde suç unsuru olmadığı ancak
HDP’ye kapatma davası açıldığı gerekçesiyle yasakladı.2988
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını geri çekti.2989 Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti adına
11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.2990
https://www.amerikaninsesi.com/a/hdp-nin-kapatilmasi-icin-iddianame-sunuldu-/5818205.html
https://www.medyakoridoru.com/gundem/hurriyet-gazetesinin-efsane-yayin-yonetmeni-seckin-turesay-hayatini-kaybetti-23249/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-bulent-mumaya-24-tv-yayininda-hakarete-5-bin-tl-tazminat/
2983 http://www.krttv.com.tr/ekonomi/chp-den-reform-paketi-h67939.html
2984 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-siyasi-partilerin-kapatilmasi-surecini-birakmak-zorundayiz-337985
2985 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
2986 https://www.ntv.com.tr/turkiye/18-mart2021-corona-virus-tablosu81-can-kaybi-20-bin-49-yeni-vaka,jjYzSbyfIEaOyfPOQuy5qQ
2987 https://sendika.org/2021/03/derik-kaymakamligi-hdpyi-simdiden-kapatti-newroz-el-ilanini-kapatma-davasini-gerekce-gostererek-yasakladi-611824/
2988 https://yeni1mecra.com/suc-unsuru-bulunmayan-hdpnin-newroz-ilani-kapatma-davasi-gerekcesiyle-yasaklandi/
2989 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-istanbul-sozlesmesi-cumhurbaskani-karariyla-feshedildi-6460469
2990 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-49.pdf
2980
2981
2982

324

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine Prof. Dr.
Şahap Kavcıoğlu’nu atadı.2991 Ağbal, dört buçuk ay önce göreve atanmıştı.2992 Ağbal, Erdoğan’ın görevden
aldığı üçüncü Merkez Bankası başkanı oldu.2993 Buna göre, Merkez Bankası’nda 20 ay içinde dört başkan
görev yapmış oldu.2994 Ağbal’dan önce Murat Uysal ve Murat Çetinkaya bu görevi sürdürmüştü.2995
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 1 Ekim 2020’den itibaren yürürlükteki
“sosyal medya yasası” düzenlemesi kapsamında, Twitter’ın da Türkiye’de temsilci bulunduracağını açıkladı.2996 Söz konusu “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Facebook, Instagram, LinkendIn, VKontakte, YouTube, Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix ve Amazon Prime
Video gibi dijital teknoloji şirketleri, temsilcilik açmaya karar vermişti. We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan “Digital 2021” raporuna göre ise Twitter’ın, YouTube, Instagram, WhatsApp ve Facebook’un
ardından Türkiye’de en çok kullanılan beşinci sosyal medya uygulaması olduğu belirtildi.2997
21 Mart 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, milletvekilliğinin düşürülmesi ardından2998 “adalet nöbeti”
eylemindeki HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki “kamu görevini usulsüz olarak üstlenilmesi”,
“konut dokunulmazlığı ihlali” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla açtığı soruşturma kapsamında polis müdahalesiyle gözaltına alınarak, TBMM’den çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasında, Gergerlioğlu hakkında, “TBMM binasını terk etmemesi, milletvekilliği düşmüş olmasına rağmen Meclis’te milletvekili gibi hareket etmesi ve 17 Mart’ta Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılıp HDP Grup katına çıktığı sırada
kendisiyle birlikte yürüyüşe geçen gruptan ‘biji serok apo’ sloganları atılması” nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gergerlioğlu, Kavaklıdere Karakolu’ndaki ifadesinde, “Milletin Meclisi’nde
milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu? TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir.
Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM’de bulunmamdan, açıklamalar yapmamdan daha doğal
bir şey olamaz” dedi. Gergerlioğlu, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasına ilişkin görüntüler için
“Sahte ithamlar yanıltıcıdır” dedi. HDP’den yapılan açıklamada, “TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya
girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, ‘Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Gergerlioğlu, üzerinde pijaması ve terlikleri varken zorla götürüldü” denildi.2999
● JinNews, Instagram’ın3000, Van’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin görüntülere sansür uygulandığını duyurdu. “Nevruz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” sloganıyla paylaşılan görüntülerin “Topluluk kurallarına aykırı” olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi.3001
22 Mart 2021
● Muğla İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı olduğu tespit edilen 438 internet sitesini, BTK ile koordineli olarak erişime kapattı. Bu kapsamda yılın ilk iki ayı içerisinde ABD, Tayvan ve Hollanda gibi
ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Bunlardan 197’inin “müstehcen”, 226’sının “yasadışı bahis”, 15’inin “oltalama” (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran siteler
olduğu belirtildi.3002
● AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Türkiye ile iyi ilişkiler
geliştirmek istediklerini söyleyerek, Türkiye’yi Haziran ayına değin takip edeceklerini belirtti. Borrel,
“Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış

https://www.bloomberght.com/merkez-bankasi-baskani-naci-agbal-gorevden-alindi-2277022
https://t24.com.tr/haber/merkez-bankasi-bakani-naci-agbal-gorevden-alindi,940297
https://www.haberturk.com/son-dakika-merkez-bankasi-baskani-naci-agbal-gorevden-alindi-yerine-prof-dr-sahap-kavcioglu-getirild-3011990-ekonomi
2994 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/merkez-bankasi-baskani-naci-agbal-gorevden-alindi-yerine-sahap-kavcioglu-atandi/2182163
2995 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-50.pdf
2996 https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/twitter-turkiyede-temsilci-bulunduracak-6324331/
2997 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/twitter-ile-birlikte-turkiyede-en-cok-kullanilan-sosyal-medya-sirketlerinin-hepsi-temsilci-atamis-oldu/2182397
2998 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hdpli-omer-faruk-gergerlioglu-serbest-birakildi/2183297
2999 https://www.dw.com/tr/gergerlio%C4%9Flu-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1/a-56943010
3000 https://susma24.com/jinnewsin-newroz-paylasimina-instagram-sansuru/
3001 http://jinnews16.xyz/TUM-HABERLER/content/view/160154
3002 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/38-siteye-erisim-engeli-getirildi-1822416
2991
2992
2993
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olması kaygı verici. Buna ilişkin hafta sonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler
Türkiye’yi AB yolundan uzaklaştırıyor” dedi.3003
● İstanbul Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılında
Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamayla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği suçlamasıyla3004 üç yıl altı
ay hapis cezasına karar verdi. Demirtaş, savunmasında, “iki defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek, “dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret
davası açıldı. İki cümle eleştiri yaptım diye iki ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti
eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda
üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir”
dedi.3005
23 Mart 2021
● Gazeteci Levent Gültekin’in 8 Mart’ta darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.K. ve Ö.D.’nin “yaralama” suçundan tutuklanmasına, 18 yaşından küçük şüpheli M.A.D.’nin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest
bırakılmasına karar verdi.3006
● İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medyadan yayınladığı videoda “Ermenilere yönelik
hakaretlerde bulunduğu” vurgulanan fenomen Murat Övüç’ün yargılandığı davada, üzerine atılı suçla ilgili
kastın bulunmadığı gerekçesiyle beraatına kara verdi.3007 Övüç, “videonun tamamı incelendiğinde Türkiye’deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlı’ya hakaret
ettiği için böyle bir tepki verdim, suçlamaları kabul etmiyorum” savunması yaptı.3008
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte3009 1.006 yeni hasta tespit edildiğini ve 26.182 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 3.061.520 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 30.316 olarak açıkladı. 3010
● Göç ve İnsani Yardım Vakfı’nın (GİYAV) “2020 İnternet Medyası Çocuk Hakkı İhlali Raporu”na
göre, geçen yıl üç bin 119 çocuk hak ihlaline uğradı. 613 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi, bin 860 çocuk
istismar edildi ve 72 çocuk işkence gördü. Raporda, “690 çocuk yaralandı, iki bin 156 çocuğun korunma
hakkı ihlal edildi. Sekiz çocuk cinsel sömürüye maruz bırakıldı. 65 çocuk şiddet gördü, 19 çocuk intihar
etti, 128 çocuk gözaltına alındı, 19 çocuk tutuklandı, 44 çocuk sağlık hakkı, üç çocuğun silahlı çatışma
ortamında çocuğun korunması hakkı, 22 çocuğun sığınma hakkı, 360 çocuk ise eğitim hakkından mahrum
edildi” denildi. Raporda, hak ihlaline maruz kalan 269 yabancı uyruklu çocuğun, 158’inin Suriye, 10’unun
Afgan, dördünün Lübnan, üçünün Irak, birinin Kazakistan, Mısır ve Somali uyruklu olduğu belirtildi. Raporda, “Çocuk cinsel istismar vakalarında failleri cezalandırmayı engelleyen ya da yargılamanın cezasızlıkla
sonuçlanmasına neden olan ‘rıza’ veya ‘çocuğun ruh sağlının bozulma’ şartlarına bakılmasına son verilmelidir” vurgusu yapıldı.3011
● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) sendikal hak ihlalleri raporuna3012 göre,
OHAL KHK’leri ile ihraç edilen 795 üyeden 484’ünün OHAL Komisyonuna yaptıkları başvurularından
hala sonuç alamadıkları belirtildi.3013
24 Mart 2021
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin çekildiği İstanbul
Sözleşmesi’ne ilişkin, “Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas kök sorunları
konuşamaz hale geliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, “Bir taraf bu metni şiddetle mücadelede
yegane araç olarak görürken bir taraf da bunun toplumsal dokuda birtakım değişimlere sebep olduğunu
söyleyebiliyor. Dolayısıyla gelinen noktada bu, toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin” dedi. Selçuk,
https://t24.com.tr/haber/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-yaza-kadar-turkiye-nin-tutumunu-yakindan-takip-etmeyi-surdurecegiz,940821
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/demirtasa-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-hapis-cezasi/2184296
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/selahattin-demirtasa-3-yil-6-ay-hapis-cezasi-6329032/
3006 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-levent-gultekine-saldirida-iki-tutuklama,fa-IlX2oz0qmdb7eVn93Ww
3007 https://www.dha.com.tr/istanbul/ermenilere-yonelik-sozleri-nedeniyle-hakkinda-dava-acilan-murat-ovuc-beraat-etti/haber-1817371
3008 https://www.birgun.net/amp/haber/ermenilere-acikca-hakaret-eden-murat-ovuc-sucsuz-bulundu-338567
3009 https://www.ntv.com.tr/turkiye/23-mart2021-corona-virus-tablosu-138-can-kaybi-2-yeni-vaka,xhfMuEBb7kW81rWYNU0gLw
3010 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3011 https://www.milliyet.com.tr/gundem/bir-yilda-3-bin-119-cocuk-ihlale-ugradi-6462703
3012 https://www.evrensel.net/haber/428794/ses-ohal-hukuksuzlugunu-ve-sendikal-hak-ihlallerini-durduracagiz
3013 https://ses.org.tr/2021/03/sendikal-hak-ihlalleri-raporumuzu-acikladik-ohal-hukuksuzlugunu-ve-sendikal-hak-ihlallerini-durduracagiz-isimizi-calisma-hakkimizi-gelecegimizi-geri-istiyoruz/
3003
3004
3005
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sözleşmesinin 47 Avrupa Konseyi ülkeden 19’unda çekinceyle onaylandığını, 11’inde onaylanmadığını ve
ikisinde ise hiç işleme alınmadığını söyleyerek “Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi, diğer Avrupa Konseyi
ülkelerinde de tartışmaya açık bir metin” dedi.3014
25 Mart 2021
● SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.3015
● AYM, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Kasım Oba ve yönetim kurulu üyelerince yapılan tutuklama
tedbirinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin başvurusu üzerine Oba’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlal edilmediğine” ancak diğer başvurucular yönünden ise ihlal edildiğine karar verdi.3016 Mahkeme, diğer
başvurucular Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Ramazan Çetinçakmak, Süleyman Başer, Süleyman Özcan, Feremez Erkan, Ayşe Karadağ ve Aysel Güzel’e tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle
“kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle 40’ar bin lira manevi tazminat ödenmesine
karar verdi.3017
● Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Sánchez Amo ile AP Türkiye Daimi Raportörü
ve AB-Türkiye Parlamento Heyeti Başkanı Sergey Lagodinsky, AB yönetimine uyarıda bulunarak, “İnsan
hakları ve hukukun üstünlüğü realpolitiğin sunağında kurban edilmemelidir” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “AB’nin Türkiye ile ilişkileri konusunda Konsey’in gündeminden insan hakları ve hukukun üstünlüğü meselesini çıkarmış olmasından son derece kaygılıyız” denildi.3018
● AB Devlet Liderleri Zirvesi bildirisinde Türkiye’ye ilişkin, “Doğu Akdeniz’deki tansiyonun düşmesinden duyulan memnuniyet” dile getirilere, yeni provokasyonlardan ve uluslararası hukuku ihlal edecek
tek taraflı adımlardan kaçınılması istenildi. Bildiride, “Gerginliğin düştüğü mevcut durumun devam etmesi
ve Türkiye'nin yapıcı şekilde çalışması şartıyla ve önceki AB Konseyi sonuçlarında belirlenen koşullara
bağlı olarak son dönemdeki daha olumlu dinamiği güçlendirmek için AB, ortak ilgi alanlarında iş birliğini
geliştirmek üzere Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde çalışmaya ve hazirandaki AB
Konseyi toplantısında daha fazla karar almaya hazırdır” denildi. Diğer yandan Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve temel hakların endişe konusu olduğu, siyasi partiler ile medyanın hedef alınması ve yakın zamandaki
diğer kararların insan haklarına yönelik gerilemeyi gösterdiği kaydedildi.3019
● ÇGD Akdeniz Şubesi’nin olağan genel kurulunda, şube başkanlığına gazeteci Erdem Güner seçildi. ÇGD Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine Vahide Emel Yanık, Hasan Demirbaş, Vildan Çalcı
Kara ve Yusuf Yavuz seçilirken, Denetim Kurulu’na Pınar Merinç, Hasan Üstün ve Erdem Duru, Onur
Kurulu’na ise Bünyamin Tokmak, Derya Uğural ve Mustafa Sönmez seçildi.3020
● Munzur Üniversitesi’nden “Barış için Akademisyenler” imzacısı olduğu için KHK ile ihraç edilen
Doç. Dr. Mustafa Çamaş, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı Gelişim Sünger Fabrikası’nda halatı kopan vincin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.3021
● İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “2021 yılı yaşam boyu eğitim projesi atölye etkinlikleri hizmeti” ihalesi belgesinde etkinlikleri gazeteci Enver Aysever’in gerçekleştireceği kamuoyuna yansıdı.3022 Gazeteci Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yaşam boyu eğitim projesi kapsamında okuryazarlık atölyesini adrese teslim ihale aldığı iddialarıyla ilgili “Tunç Soyer ayrıntı vermediği için girmediğim ihale, almadığım ücret ile karalama kampanyası yürütüldü” açıklaması yaptı. Açıklamasında Aysever,
“İki yıla yakın her Cuma yaptığım atölye çalışmasıyla ilgili kampanya başladı. Emeğim karşılığı ayda alınan
sekiz bin lira konu edildi. Kendi sosyal medya hesaplarımda edebiyat atölye çalışmasını duyurdum. Mersin’de dört ay aynı çalışmayı yaptım. Şu an TV Kadıköy çalışanıyım. Geçen hafta yapılan gözaltının da
rastlantı olduğuna inanmak istiyorum. Medyada arkadaşlara çağrımdır herkes mal varlığını açıklasın”

https://www.birgun.net/haber/bakan-zehra-zumrut-selcuk-istanbul-sozlesmesi-toplumsal-ayrismaya-sebep-olmus-bir-metin-338700
https://www.borsagundem.com/haber/spkdan-37-izinsiz-foreks-sitesine-erisim-engeli/1558833
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-bir-kisim-basvurucu-yonunden-ihlal-edilmedigibir-kisim-basvurucu-yonunden-ise-ihlal-edildigi/
3017 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-tutuklanan-hdp-istanbul-yoneticilerini-hakli-buldu-1823098
3018 https://www.birgun.net/haber/zirve-oncesi-ankara-ya-tepki-338782
3019 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/241396-ab-den-turkiye-ye-insan-haklari-ve-hukukun-ustunlugu-mesaji
3020 https://medyaport.net/2021/03/25/cgdde-akdenizde-yeni-donem/?doing_wp_cron=1616661758.5976269245147705078125
3021 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkli-akademisyen-is-cinayetinde-yasamini-yitirdi-1823185
3022 https://www.dw.com/tr/izmir-belediyesinin-aysevere-yapt%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1-at%C3%B6lye-ihale-iptal-ettirdi/a-56879054
3014
3015
3016
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3023

dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, “Dokuz ay sürecek eğitim programı için ödenecek
tutar 90 bin liradır. Eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle, bazı yanlış veya
eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. İlk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin liraya indirilmiş olduğudur. Hizmet alımı açık
ihale ile yapılmış 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde beş firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin
500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir. Bugün
gelinen noktada pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır” denildi.3024
26 Mart 2021
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava sürecine, “HDP öyle
kolay kapatılacak bir parti değil. Milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, milyonların birlikte
yürüdüğü bir parti” tepkisini gösterdi. Ülkede herkesin adalete ihtiyaç duyduğunu söyleyen Buldan kendileri
için değil, herkes için adalet istediklerini ifade etti.3025
● Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Fransa’da yayımlanan Charlie Hebdo’nun 28 Ekim 2020’deki
sayısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” edildiği gerekçesiyle derginin genel direktörü Julin Serignac, yazı işleri müdürü Gerard Biard ve karikatürist Laurent Sourisseau hakkında hapis cezası talebiyle dava
açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa makamlarına talepte bulunulduğu anlatılarak, “Buna karşın Fransız makamlarınca henüz bu talebe ilişkin bir cevap verilmemiştir” denildi.3026 TCK’ya göre, suçun yabancı ülkede Türk
vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanması gerekiyor.3027
27 Mart 2021
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne kamuoyunda “Beyaz Toroslar ve
Cizre JİTEM davası” olarak adlandırılan 1993-1997 arasında Cizre’de işlenen 21 faili meçhul cinayetle
ilgili tebliğnamesinde yerel mahkemece beş yıl beş ay önce verilen beraat kararının onanmasını talep etti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyaya ilişkin son kararı verecek ve bozma kararı vermesi durumunda dava zamanaşımına uğrayacak. Tebliğnamede, “Maktullerin kimliği meçhul kişilerce öldürüldüğü, olay tarihinde
yapılan adli soruşturmalarda cinayetlerin sebep ve faillerinin aydınlatılamadığı bu dönemde ölenlerin yakınlarının da soruşturma makamlarına sonuca etkili olabilecek esaslı bir bilgi veremedikleri” belirtildi.3028
28 Mart 2021
● Tekirdağ, Marmara Ereğlisi’nde, depremde hasar görüp, boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazıldı. Jandarma ekipleri
detaylı inceleme yaptı. Belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi. Okulda Marmara Ereğlisi’nin AKP’li Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ata, saldırıyı kınadığını belirterek, “Bir an önce yapanların yakalanıp, adli makamlara çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalarını umuyorum” dedi. CHP, Marmara Ereğlisi
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tekirdağ Valiliği, Atatürk heykeline yapılan çirkin
saldırıyla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.3029
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.305 yeni hasta tespit edildiğini3030 ve 29.058 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 3.208.173 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 31.076 olarak açıkladı. 3031
29 Mart 2021
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bir Cumhurbaşkanı Montrö’yü tanımıyorum diyebilir mi?” sorusuna, “Teknik olarak yapılabilir” yanıtını vermesiyle başlayan tartışmalara üzerine “Uluslararası
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-enver-aysever-medyada-arkadaslara-cagrimdir-herkes-mal-varligini-aciklasin,941444
https://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/9-ay-surecek-egitim-programi-icin-odenecek-tutar-90-bin-tl-dir/44767/156
3025 https://t24.com.tr/haber/pervin-buldan-hdp-oyle-kolay-kapatilacak-bir-parti-degil,941743
3026 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/charlie-hebdoya-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-41773019
3027 https://www.trthaber.com/haber/gundem/charlie-hebdoya-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-davasi-567855.html
3028 https://kisadalga.net/haber/detay/beyaz-toroslara-zaman-ayarli-aklama-nerden-baksan-cezasizlik_4183
3029 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tekirdagda-ataturk-heykeline-cirkin-saldiri-1823891
3030 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3031 https://www.ntv.com.tr/turkiye/28-mart2021-corona-virus-tablosu153-can-kaybi-29-bin-58-yeni-vaka,Kg-MmVf40026PGiyADjmng
3023
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anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma
gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim” dedi.3032
● CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptali için Danıştay’a dava açtıklarını duyurdu. Nazlıaka, “İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.
İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildi. CHP kadın kolları
olarak Danıştay'a açtığımız dava ile hukuk devletinin işlevselliğinin kanıtlanmasını bekliyor, savunulacak
tek bir kelimesi olmayan bu kararın iptal edilmesini bekliyoruz” dedi.3033 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bugün CHP adına Danıştay’a başvurulmasıyla ilgili olarak “Kadınlar bugün cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye’nin bütün coğrafyasında… Çünkü 600 milletvekilinin verdiği hak bir kişi tarafından ellerinden alınmak isteniyor. Onların mücadelesi önemlidir, değerlidir,
bir hak mücadelesidir, bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleye destek vermek de hepimizin insan olarak
görevi” dedi. DEVA Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen öncülüğünde, DEVA
Partili kadınlar da bugün Danıştay’a dava başvurusunda bulundu. 3034
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız” açıklamasıyla
salgınla ilgili tedbir kararlarını açıkladı.3035 Erdoğan, “Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir.
Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması, Cumartesi
ve Pazar günleri olarak sürecektir. Lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Ramazan ayı boyunca
ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta
ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde
toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe
gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe
çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapacağız”
dedi.3036
● ODTÜ’de Gezi Parkı eylemleri sırasında gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri üniversite yönetimi tarafından griye boyandı.3037
30 Mart 2021
● Hürrem Elmasçı, OdaTV’deki “Turgay Ciner medyadan çıkıyor” yazısında, Turgay Ciner’in medyadan çekileceği iddiasını kaleme aldı. Elmasçı, “Bana gelen bilgiye göre Turgay Ciner medyadan tamamen
çıkmak istiyor artık. O Laz uşağını hayatında ilk kez bir işten bezdirdiler şekerim... Turgay Ciner bey medyadan çıkmak istediğini Külliye’ye de söyledi. Merak konusu şu, Ciner Yayın Holding’i kim satın alacak?
Yine ‘havuz parası’ mı toplanacak? Yine iktidar satışa aracılık mı yapacak? Ve bu büyük yayın organı kaça
satılacak? Ama futboldan da çıkacaksa Kasımpaşaspor’u Acun Ilıcalı alır herhalde! Yaşayıp göreceğiz”
dedi.3038
● ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık insan hakları raporunda, Türkiye’de basın, ifade özgürlüğünün
engellendiği ve internet erişiminin kısıtlandığı belirtildi. Türkiye’de cezaevinde bulunan gazeteci sayısının
Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre 37, Uluslararası Basın Enstitüsü’ne göre 79 olduğu kaydedildi. Bireylerin devleti ya da hükümeti soruşturma ya da dava riski olmadan açıkça eleştiremedikleri söylendi. Hassas konularda ya da hükümeti açıkça eleştirerek yazan kişilerin soruşturma, para cezası, iş kaybı ya da hapis
cezası ile yüz yüze geldiği ifade edildi.3039
31 Mart 2021

https://www.birgun.net/haber/tbmm-baskani-sentop-tan-montro-ve-lozan-aciklamasi-339282
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/chp-istanbul-sozlesmesi-icin-danistaya-basvurdu-568434.html
3034 https://www.amerikaninsesi.com/a/kadinlar-istanbul-sozlemesi-icin-hukuk-mudahalesi-baslatti/5832762.html
3035 sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-6341882/
3036 https://www.cnnturk.com/turkiye/ramazan-ayinda-kisitlamalar-nasil-olacak-cumhurbaskani-erdogan-tek-tek-acikladi
3037 https://t24.com.tr/haber/odtu-de-ogrencilerin-gokkusagi-renklerine-boyadigi-merdivenler-okul-yonetimi-tarafindan-griye-boyandi,942307
3038 https://odatv4.com/turgay-ciner-medyadan-cikiyor-30032145.html
3039 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-disisleri-bakanligindan-insan-haklari-raporu/5834293.html
3032
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● Sağlık Bakanlığı’nın aşı takviminde öncelik verilen gruplar arasına turkuvaz basın kartı olan gazeteciler eklendi. Basın kartı iptal edilen ve kartı olmayan gazetecilere bu öncelik tanınmadı. Bakanlık, 15
gün öncesinde meslek örgütlerine aşılamada gazetecilere öncelik verileceğini duyurdu.
● Sırbistan’a geçmeye çalışırken Makedonya’da polislerce gözaltına alınan gazeteci ve akademisyen Hazım Ölmez’in Türkiye’ye iade edileceği belirtildi. Ölmez’in kardeşi Murat Ölmez, ağabeyine uzun
bir süredir ulaşamadıklarını belirterek, “Bugün bizi aradı. Makedonya’da gözaltında olduğunu ve Türkiye’ye iade edileceğini belirtti. Abimin kesinleşmiş hapis cezası var. Kendisi gazetecilik yaptığı esnada
hakkında dava açılmıştı. Üniversitedeki görevinden atılarak cezaevine konuldu. Abim bir süre cezaevinde
kaldı. Ancak Cizre’deki sokağa çıkma yasağından sonra hakkında yeni davalar açıldı. En son sosyal medya
üzerinden bazı sayfalar onu hedef gösterip ölümle tehdit etmişti. Aile olarak endişeliyiz. Abimin Türkiye’ye
teslim edilmesini istemiyoruz” dedi. Ölmez, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2011’de bir basın açıklamasını gazeteci olarak izlediği sırada polisin biber gazıyla müdahalesine tepki gösterdiği için “terör örgütü üyeliği"
iddiasıyla beş yıl iki ay hapis cezası verilmişti. Ölmez aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Muş Alparslan Üniversitesi’nden de uzaklaştırılmıştı.3040
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ Medya Yapılanması davasında3041, imza şeklinde adli
kontrolü olan sanıklar hakkında Covid-19 virüsü salgını dolayısıyla adli kontrolünün kaldırılmasına karar
verdi. Şarkıcı Atilla Taş’ın duruşmalardan vareste tutulmasına da karar verildi. Mahkeme, Taş’ın avukatınca
yapılan dosya ayrılması (tefrik) talebi hakkında AİHM kararının dosyaya ulaşmasına müteakip değerlendirilmesine karar vererek davayı erteledi.3042
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına, “Herkes bilsin ki, o sözleşme hala geçerlidir” tepkisini gösterdi. Akşener, Hazine ve Maliye
eski Bakanı Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarına ilişkin “İki buçuk yıl boyunca bu kürsüden, Damat
Bakan’ın ekonomiyi yönetemeyeceğini anlattım. Başarısızlıklarla dolu iki buçuk yılın sonunda, nihayet bu
hatadan dönüldü. Öyle başarısız bir iki buçuk yıl geçti ki. Bugün biri, Damat Bakan ile ekonomi kavramını
aynı cümle içinde kullansa, dolar fırlıyor” dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Kurumlar ve
kurumsal değerlerle oynayarak, devlet yönetilmez. Altı ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirerek, ekonomi yönetilmez. Merkez Bankası Başkanı’nın bir gece kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede, istikrardan bahsedemezsin” dedi.3043
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
“HDP’nin kapatılması kadar AYM’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” açıklamalarını
“AYM gibi demokratik hukuk devletinin asli bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle ‘Kapanması
gereken bir kurum’ olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir” sözleriyle eleştirdi.3044
● AYM, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle
yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.3045 HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, “Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası
yönünden Anayasa Mahkemesi’ne müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik” nedeniyle reddedildi. Mahkeme, oy birliği ile verdiği kararla konuyu TBMM Başkanlığı yetkisinde değerlendirdi. Gergerlioğlu’nun bireysel olarak yaptığı başvuru ise ayrıca değerlendirilecek.3046
● AYM, HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava açılması talebiyle hazırlanan iddianameyi eksik
buldu.3047 AYM, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti. AYM’nin iade kararını, “partililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı” gerekçesiyle aldığı belirtildi. 3048
1 Nisan 2021

https://www.evrensel.net/haber/429456/hapis-cezasi-kesinlesen-akademisyen-turkiyeye-iade-edilmek-isteniyor
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/feto-saniklari-hesap-veriyor/2193684
3042https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitayin-8-sanik-yonunde-bozdugu-fetonun-medya-yapilanmasi-davasinin-gorulmesine-devam-edildi-1824620
3043 https://bianet.org/bianet/siyaset/241650-aksener-istanbul-sozlesmesi-hala-gecerlidir
3044 https://t24.com.tr/video/davutoglu-ndan-bahceli-ye-yanit-anayasa-mahkemesi-icin-kapanmasi-gereken-bir-kurum-demek-demokrasiye-darbedir,37595
3045 https://www.aa.com.tr/tr/politika/anayasa-mahkemesi-gergerlioglunun-milletvekilliginin-dusurulmesi-isleminin-iptali-istemini-yetkisizlikten-reddetti/2193558
3046 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103311044157272-aym-gergerlioglunun-milletvekilliginin-dusurulmesinin-iptali-istemiyle-yapilan-basvuruyu/
3047 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-eksiklik-tespit-ettigi-iddianamenin-iadesine-karar-verdi/2194103
3048 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinin-hdp-iddianamesini-iade-gerekcesi-belli-oldu/2194228
3040
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● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin Görevde Yükselme Sınavı’nda
başvuranları kadın ve erkek olarak ayrı ayrı salonlarda oturttuğunu açıklayarak, “TRT yöneticileri anayasamızın laiklik ilkesini çiğneyerek açıkça suç işlemiştir. Bin 260 kadın ve erkeğin ayrı salonlarda harem selamlık sınava alınması kabul edilemez” dedi.3049 TRT, “Görevde Yükselme Sınavı” 27 Mayıs’ta Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde bin 260 adayın katılımıyla gerçekleşmişti. 3050
● Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER), 13 televizyon kanalında yayımlanan haber
programlarındaki cinsiyet dağılımını incelediği araştırmaya göre, 2.089 programın yüzde 77’sinde hiç kadına yer verilmediği ve 1 Temmuz 2020-1 Ocak 2021 tarihleri arasında 6 bin 114 konuktan yalnızca 582’sinin kadın olduğu kaydedildi.3051 Araştırmaya göre, yüzde iki oranıyla en az kadın konuşmacıya yer veren
kanal Bloomberg HT, en çok kadın konuşmacıya yer veren kanal yüzde 21 ile Halk TV oldu. Kadın temsil
oranı CNN Türk’te yüzde dört, Ulusal Kanal ve Haber Global’de yüzde altı, Ülke TV’de yüzde sekiz, A
Haber’de yüzde dokuz, NTV ve TELE1’de yüzde 10, Habertürk TV’de yüzde 11, TRT Haber’de yüzde 13,
T24’de ise yüzde 16 oldu.3052
● İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) “2020 Yılı Hapishaneler Raporu”na göre, toplam 1182 tutuklu
işkence ve kötü muamele, sağlık, iletişim ve bilgiye erişim gibi nedenlerle derneğe hak ihlali başvurusunda
bulundu. Raporda, salgın döneminde cezaevlerinde toplam 17 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 20 farklı hapishaneden 489 tutuklunun Covid-19’a yakalandığına dair İHD’ye başvuru yaptığı belirtildi. Raporda, Türkiye’de hapishanelerde 604’ü ağır olmak üzere toplam 1605 hasta tutuklunun bulunduğu,
2020 yılının başından bu yana en az 60 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği, 18 kişi ile ilgili ise intihar
iddiasının bulunduğu kaydedildi. İHD, 2020 yılında en az 174 kişinin hapishanelerde çıplak aramaya ya da
bu uygulamaya direndiği için fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğine de değindi.3053
2 Nisan 2021
● İzmir’de akciğer tedavisi için 20 gündür hastaneye yatış sırası beklediğini Twitter aracılığıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya duyurmaya çalışan Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti.3054 Polikondrit ve Cogan
hastalığı olan Özkısırlar3055, Koca’yı etiketleyerek “20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben... Sizin
alacağınız önleme sıçarım… Yeter düşün bu milletin yakasından yeter…” demişti.3056 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ise, “Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir
ilgisi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.3057
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı3058, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği
düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu hakkında çıkarılan yakalama emri üzerine
gözaltına aldığını belirtti.3059 Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu.3060 Gergerlioğlu, 3 Nisan’da Ankara Şehir Hastanesi’nden Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.3061 Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Abdi Alınak, Gergerlioğlu’nun darp raporunu paylaştı.3062
● TRT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan Görevde Yükselme Sınavı’na kadın ve
erkeklerin ayrı salonlarda girmesine ilişkin “Sınav düzeni ve soruları TRT Kurumu’ndan bağımsız olarak
Hacı Bayram Veli Üniversitesi yönetimince belirlenmiştir. Sınava ilişkin şu ana kadar kurumumuza yansıyan herhangi bir şikayet ve belge yoktur” açıklaması yaptı.3063
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.471 yeni hasta tespit edildiğini3064 ve 42.308 yeni
vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 3.400.296, toplam can kaybını 31.892 olarak açıkladı.3065
https://www.evrensel.net/haber/429515/trtden-haremlik-selamlik-sinav
https://www.birgun.net/haber/trt-den-harem-selamlik-sinav-339648
http://ka-der.org.tr/bak-su-ekranda-konusan-erkeklere/
3052 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044210688-kader-2089-tv-programini-inceledi/
3053 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56607569
3054 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/asli-ozkisirlar-25-gun-yatak-sirasi-beklerken-yasamini-yitirdi-1825183
3055 https://www.ntv.com.tr/turkiye/asli-ozkisirlar-bos-yatak-yok-dedikten-sonra-hayatini-kaybetti,BeTQr4GWw0Osvndrq7pHNQ
3056 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56620123
3057 https://www.dha.com.tr/yurt/sosyal-medyadan-hastaligini-duyuran-asli-ozkisirlardan-aci-haber/haber-1819162
3058 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hdpli-omer-faruk-gergerlioglu-gozaltina-alindi/2196562
3059 https://www.trthaber.com/haber/gundem/omer-faruk-gergerlioglu-gozaltina-alindi-569697.html
3060 https://www.ntv.com.tr/turkiye/hdp-eski-milletvekili-omer-faruk-gergerlioglugozaltina-alindi,rxEVXltkkUagpK3T6b0anA
3061 https://www.dw.com/tr/gergerlio%C4%9Flu-sincan-cezaevinde/a-57091274
3062 https://abcgazetesi.com/gergerlioglu-darp-raporu-aldi-384800
3063 https://www.trt.net.tr/Kurumsal/BasinAciklamalari.aspx?id=60659df98a58cb18f05a7aa5
3064 https://www.ntv.com.tr/turkiye/2nisan-2021-corona-virus-tablosu-179-can-kaybi-42-bin-308-yeni-vaka,xy5YChvcLUOQPMoyjvzOhw
3065 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3049
3050
3051
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3 Nisan 2021
● Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli 104 amiral, son dönemde gündemdeki “tekkedeki amiral”,
“Montrö Anlaşması’nın tartışmaya açılması” ve Atatürk ilke ve devrimleri konusunda bildiri yayınladı3066.
Bildiride, “Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö, sadece Türk
Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve
Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması’nı tamamlayan büyük bir
diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında
istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö
Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir
üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda, çok bilinçli bir FETÖ saldırısı
yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu
değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm
varlığımızla karşı çıkıyoruz. Türk Milleti’nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın
koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde
fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği
yolda canla başla çalışan cefakar Türk Denizcilerimizin yanındayız” denildi.3067
5 Nisan 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.203 yeni hasta tespit edildiğini3068 ve 54.740 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 3.633.925 toplam can kaybını 32.943 olarak açıkladı.3069
● Kişisel verileri koruma kurulu (KVKK), kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook
hakkında re ‘sen inceleme başlattı. Kurul, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı bilgisini anımsattı.3070
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Özgür Kadın Hareketi’ne (TJA) bağlı 22 kadın “legal yapı altında terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanması içerisinde
faaliyet gösterip örgütsel görüşme, yürüyüş ve toplantı düzenledikleri” iddiasıyla gözaltına alındı.3071 Haklarında yakalama kararı çıkarılmasına karşın iki kişinin cezaevinde olduğu ve ayrıca dokuz kadın hakkında
yakalama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.3072
● Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında3073 Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) yönetimleri
tarafından bakanlığa destek ziyareti gerçekleştirilerek 104 amiral imzalı bildiriyi kınadıklarını bildirdi.3074
Buna karşı TESUD’un yaptığı açıklamada, “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” açıklamasını paylaşarak, kınamayı yalanladı. Dernek açıklamasında, “5 Nisan 2021
günü saat 13.30’da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB’lığına davet edilmiştir. Milli Savunma Bakanı’nın ülkemiz ve TSK’nın halen
yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade
edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır” denildi.3075
6 Nisan 2021
https://www.veryansintv.com/104-amiralden-montro-ve-ataturk-bildirisi
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/103-emekli-amiral-bildirisi-metni-nedir-ne-yaziyor-6354388/
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3069 https://www.ntv.com.tr/turkiye/7-nisan-2021-corona-virus-tablosu-276-can-kaybi-54-bin-740-yeni-vaka,ol7Yw-C3PEeL5MZE8BUJ4w
3070 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044197539-kisisel-verileri-koruma-kurulu-facebook-hakkinda-inceleme-baslatti/
3071 https://artigercek.com/haberler/rosa-kadin-dernegi-ne-baskin-cok-sayida-gozalti
3072 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/diyarbakirda-teror-orgutu-pkk-kcknin-kadin-yapilanmasina-yonelik-operasyonda-22-supheli-yakalandi-/2198214
3073 https://twitter.com/tcsavunma/status/1379058536584523783
3074 https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/542021-75244
3075 http://www.tesud.org.tr/duyuru/kamuoyu-duyurusu-824
3066
3067
3068
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● Ankara Valiliği, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması sırasında kötü muameleye uğradığı iddialarına ilişkin, “Kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu
gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık bir iftiradır” açıklaması yaptı.3076
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) darbe ürünü bir kurum olarak suçlayarak, “AYM Başkanlığı’nı işgal eden şahsın, geçmişte polis akademisi başkanıyken, PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını biz gayet iyi biliyoruz” dedi. Bahçeli,
emekli amirallerce Montrö’yle ilgili açıklama yapılmasına da tepki göstererek, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan’ın ayrılmaz bir parçasıdır bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin Montrö’yü tartışmaya açtığı
falan da yoktur. Bunlar denizci değil denizciliğin yüz karalarıdır. Söz konusu muhtıra emeklilikle canı sıkılan, biraz da adımızdan söz ettirelim diyen bir meczubun işi değildir. Bunları deniz nasıl tutuyorsa hukuk
da öyle tutmalı, cüretlerinin bedelini ödemelidirler” diye konuştu.3077
● AA, 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.3078 Bu kapsamda, bazı tarihi haberlerini internet orta3079
mında
yeniden servis ettiğini duyurdu.3080
● TÜİK’in3081 açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon Mart’ta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.3082
7 Nisan 2021
● Uluslararası Af Örgütü’nün 149 ülkeyi kapsayan 2020/21 “Dünyada İnsan Haklarının Durumu3083” yıllık raporuna göre, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli
web siteleri, hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu” denildi.3084 Raporda hukuk hakkında, “Bazı yargı mensupları ve hukukçular mesleki
görevlerini meşru biçimde yerine getirdikleri için yaptırımlara maruz kaldı. Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik
gerçek veya varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam etti” ifadeleri kullanıldı.3085
● Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM), rektör Melih Bulu’nun istifa etmesi için
çağrıda bulunarak, beş bin imza topladı.3086 BUİM’in açıklamasında, “Bu mücadele halkın vicdanında da
çoktan kabul görmüş bir mücadeledir. Bulu bu sese kulak vermelidir. Kamunun yüksek yararı ve üniversite
kurumunun işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, katılımcı ve demokratik bir seçimin önünü
açmak üzere Bulu’nun bir an önce görevinden istifa etmesini talep ediyoruz” denildi.3087
● AA 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol
Kazancı görevini TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz’e devretti.3088
Genel Kurul’da AA’nın yeni Yönetim Kurulu’na ayrıca Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar,
Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Büşra Karaduman Aktuna seçildi.3089
● AYM3090, 10 Ekim 2015’te yaşanan Ankara Gar saldırısında yaralanan başvurucu Hasan Kılıç’ın,
zararlarının tazmini istemiyle açtığı davada, “güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal
edildiğine” karar verdi. Kararda, başvurucu Kılıç’a dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte
25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Kılıç, 9 Temmuz 2018’de, olayın idarenin kusuruyla
meydana geldiğine ilişkin iddiaların değerlendirilmemesi nedeniyle başvurmuştu.3091
8 Nisan 2021

http://ankara.gov.tr/kurumlar/ankara.gov.tr/Ankara2021/dosyalar/pdf/basin_aciklamasi_06042021.pdf
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bahceli-104-amiral-buyuk-bir-suc-isledi-cezasi-kalamaz-6356483/
3078 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/anadolu-ajansinin-bir-asirlik-haber-yolculugu-473528.html
3079 https://100yil.aa.com.tr
3080 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/aanin-100-yil-projelerini-iceren-internet-sitesi-acildi/1803924
3081 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Mart-2021-37381&dil=1
3082 https://www.trthaber.com/haber/guncel/mart-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-tuik-2021-mart-enflasyon-orani-570448.html
3083 https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/UAO%CC%88%202020-21%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Rapor%20%20Tu%CC%88rkc%CC%A7e%20070421.pdf
3084 https://www.diken.com.tr/uluslararasi-af-orgutu-turkiyede-hukumet-trol-ordulari-kurdu/
3085 https://www.amerikaninsesi.com/a/af-orgutu-turkiye-nin-acil-ihtiyaci-yargi-bagimsizli%C4%9Fi/5848087.html
3086 https://www.evrensel.net/haber/430064/bogazici-mezunlarindan-melih-buluya-5-bin-imzali-istifa-cagrisi
3087 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mezunlardan-melih-buluya-5-bin-imzali-istifa-cagrisi-1826388
3088 https://tele1.com.tr/anadolu-ajansi-genel-muduru-gorevden-alindi-364030/
3089 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/anadolu-ajansinda-gorev-degisimi/2200993
3090 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/canli-bomba-saldirisiyla-ilgili-idarenin-kusurunun-arastirilmamasi-nedeniyle-yasamhakkinin-ihlal-edilmesi/
3091 https://medyascope.tv/2021/04/07/anayasa-mahkemesi-10-ekim-ankara-katliaminda-yaralanan-hasan-kilicin-basvurusunu-degerlendirdi-yasam-hakkinin-usulboyutu-ihlal-edilmistir/
3076
3077
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● İçişleri Bakanlığı oluruyla Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında denetim başlatıldığı tebliğ edildi. Tebligatta, Dernekler
Kanunu’nda yer alan “Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutulmadığı İçişleri
Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir” hükmüne atıfta bulunuldu. Tebligatta, TESUD’un
denetime tabi tutulmasına İçişleri Bakanlığı makamınca 6 Nisan tarihli onay verildiği belirtildi. Tebligatta,
“Bu nedenle, derneğinizin iş ve işlemlerinden bilgi sahibi olan bir yönetim kurulu üyesi veya yetkili dernek
görevlisi tarafından derneğe ait her türlü defter ve belgelerin incelenmek üzere derneğiniz ikametgahında
hazır bulundurulması hususunu bilgilerinize rica ederim” denildi.3092
10 Nisan 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.497 yeni hasta tespit edildiğini3093 ve 52.676 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 3.798.333 toplam can kaybını 33.702 olarak açıkladı.3094
12 Nisan 2021
● TÜİK’in,3095 açıkladığı Şubat ayı işsizlik rakamlarına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Şubat’ta bir önceki aya göre, 250 bin kişi artarak dört milyon 236 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.3096
● İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e hakarette bulunduğu iddiasıyla Avukat Mert Yaşar hakkında re
‘sen soruşturma başlattı.3097
● Ardahan İl Jandarma Komutanlığı3098 Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Amerika, Fransa, Almanya üzerinden Türkçe yayın yapan, müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı 10
internet sitesi için erişimin engellenmesi kararı aldırdı.3099
13 Nisan 2021
● Dünya çapında gazeteci güvenliği sağlanmasını amaçlayan Press Emblem Campaign3100 (Basın
Amblemi Kampanyası), Covid-19’un başladığı 1 Mart 2020 tarihinden bu yana en az 1060 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. PEC’den yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde günde ortalama 2,5’ten
fazla gazetecinin Covid-19’dan hayatını kaybettiği belirtildi. Salgında en çok gazeteci ölümü 19 ülkede 611
ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi. Asya’da 17 ülkede 183, Avrupa’da 19 ülkede (Türkiye
ve Rusya dahil) 167, Afrika’da 16 ülkede 52 gazeteci öldü ve Kuzey Amerika’da iki ülkede 47 gazeteci
virüs nedeniyle öldü. Brezilya’da 172, Peru’da 138, Meksika’da 93, Hindistan’da 63 ve İtalya’da ise 51
gazeteci yaşamını yitirdi.3101
● Zonguldak’ta yayın yapan Halkın Sesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir’in, bir genci intihara
teşvik ettiği gerekçesiyle 25 gündür tutuklu olduğu gündeme taşındı. Adil Medya yazarı Ahmet Öztürk,
Özdemir’in tutuklanmasının kent kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu ileri sürerek, “İntihar girişiminde bulunan şahısla gün içinde birkaç kez birlikte görüntülendiği, şahsa benzin alacak parayı temin
ettiği gerekçesiyle polisin gözaltına aldığı Özdemir çıkarıldığı mahkemede, delilleri karartma ihtimali ve
kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmıştı. Gencin savcılık ifadesinde ise kendisini kimsenin yönlendirmediği gibi kendini öldürmek gibi bir kastı da olmadığını, zaten elindeki çakmağın da yanmadığını ısrarla
söylediği belirtildi. Ayrıca Özdemir’in Zonguldak Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ömer Selim Alan’la ilgili
birçok iddiayı haber ve kimi iddialarını belgeleriyle ortaya koyduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken
kısa sürede AYM üyeliğine terfi edilen ve aslen Zonguldaklı olan Yüksel Kocaman’la ilgili bazı iddiaları
haber yapması bardağı taşıran son damla oldu” görüşlerine yer verdi.3102

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/msbyi-yalanlayan-tesuda-denetleme-1826687
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/10-nisan-2021corona-virus-tablosu-248-can-kaybi-52-bin-676-yeni-vaka,0HKtOeSjpUOgCb5-9oXVcA
3095 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-%C5%9Eubat-2021-37487&dil=1
3096 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/2205817
3097 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskanina-ve-ozlem-zengine-hakaret-ile-suclanan-avukat-hakim-karsisinda-41786626
3098 https://ardahan.jandarma.gov.tr/yasa-disi-bahis-ve-mustehcen-icerikli-paylasimlarin-erisiminin-iceriginin-engellenmesi-12042021
3099 https://www.haberler.com/ardahan-da-btk-dan-10-internet-sitesine-erisim-14060111-haberi/
3100 https://pressemblem.ch
3101 https://www.trthaber.com/haber/dunya/covid-19-dunya-genelinde-en-az-1060-gazetecinin-canina-mal-oldu-572565.html
3102 https://www.adilmedya.com/muhalif-gazeteci-25-gundur-tutuklu/
3092
3093
3094
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● MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Halk TV’de “Haber Masası” programında Ülkü
Ocakları’nın eski Genel Başkanı Suat Başaran’ın saldırıya uğramasında MHP’nin rolü konusunda yorum
yapılması üzerine kanalı hedef alarak, “Halk TV’nin acınası hali vahametini giderek artırırken, kendi başını
yiyeceği yanlış ve hatalar zincirini de gün geçtikçe artırıyor” dedi. Özdemir, “7 Nisan’da kesinleşen mahkeme kararı ile partimizle hiçbir resmi bağlantısı kalmamış olan bir şahsın, 12 Nisan’da CİP yani ticari
öneme sahip kişiler için kullanılan Esenboğa Havalimanı’ndaki bir salonda kamuoyuna da malum olan
olayla anılmasını Halk TV nasıl oluyor da ülkücülere bağlayabiliyor. Hiçbir çevre kurnazlık ve sinsilikle
camiamızı karşısına alma cüretini göstermesin, bu yanılgıya düşmesin. Halk TV’nin, MHP ve ülkücüler
konusunda asla objektif olmadığını, olamadığını bu zamana kadar açıkça görmüştük, biliyorduk. Bundan
sonra da adı halk, özü gark olan bu yayın kuruluşunun faaliyetleri ibretlik bir vaka olarak ilerleyen yıllarda
Türk basın tarihinde anılacaktır” diye konuştu.3103
● Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü’nün logo değişikliği talebini gündeme almayan RTÜK’e tepki gösterdi. “Haber almak vatandaşın en temel hakkı. Haber verecek olanı susturmak ise hak gaspıdır. Sözcü’ye hakkı neden verilmez? Konuşandan korkmayın! Özgürlüğün alanını kendinize göre belirlemeyin. Sevmek zorunda değilsiniz, yetkinizi adalet çerçevesinde kullanın. Sözcü susmasın” dedi.3104
14 Nisan 2021
● Mülteci Medyası Derneği, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, mültecilere yönelik nefret söylemi içeren açıklamaları ve derneklerine yönelik hedef gösterici paylaşımları iddiasıyla İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Özdağ’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret, nefret ve ayrımcılık” suçlarını işlediği belirtildi. Özdağ’ın, Mülteci Medyası
Derneği’ne yönelik “Mülteci medyası emperyalizmin taşeron yapısıdır” sözleriyle ilgili dilekçede, “Bu talihsiz, gerçek dışı, hiçbir mesnedi olmayan beyan ile şüpheli, derneğimizi hedef göstermiş, aşağılama, nefret
ve ayrımcılık suçunu dernek tüzel kişiliğimize karşı da işlemiştir. Bu nedenle, şüpheli hakkında soruşturma
yapılarak tecziyesi için hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz” denildi.3105
● Rekabet Kurumu, Google’a “kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı” için “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle 296 milyon 84 bin 899,49 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.3106 Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc şirketleri
hakkında soruşturma yürütülüyordu. Google’a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içerisinde, rakip
yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında,
Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına karar verildi. Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak kuruma rapor sunmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare
mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.3107
15 Nisan 2021
● Kayseri Gazeteciler Cemiyeti3108 Başkanı Veli Altınkaya korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.3109
● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, “Kur’an kurslarının anayasanın
laiklik ilkesine karşı olduğu” gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.3110 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’ta olduğunu ve bu konuyu görüşeceğini söyleyerek, karara
“KKTC AYM’si karardan dönmeli, yoksa atacağımız farklı adımlar olur” sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan
KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik hakkında “Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı
3103 https://www.mhp.org.tr/htmldocs/mhp/4804/mhp/Milliyetci_Hareket_Partisi_Genel_Baskan_Yardimcisi_Kayseri_Milletvekili_Sayin_Ismail_Ozdemir__in__Halk_TV__de_Can_Coskun__un.html
3104 http://www.orduolay.com/siyaset/haber-verecek-olani-susturmak-hak-gaspidir/59632
3105 https://www.evrensel.net/haber/430661/multeci-medyasi-ayrimcilik-sucu-isleyen-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu
3106 https://www.evrensel.net/haber/430665/rekabet-kurumu-googlea-296-milyon-84-bin-899-lira-para-cezasi-verdi
3107 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/rekabet-kurulu-googlea-296-milyon-lira-idari-para-cezasi-verdi/2208871#:~:text=Rekabet%20Kurulu%2C%20Google%20Reklamc%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20Pazarlama%20Limited%20%C5%9Eirketi%2C%20Google%20International,899%2C49%20lira%20idari%20para
3108 https://kayserigazetecilercemiyeti.com/haber-detay-Cemiyet-Baskanimiz-Veli-Altinkaya-yasama-gozlerini-yumdu
3109 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayseri-gazeteciler-cemiyeti-baskani-veli-altinkaya-koronavirusten-yasamini-yitirdi-1828196
3110 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/kktc-laiklik-ilkesine-aykiri-oldugu-gerekcesiyle-kuran-kurslarini-kapatti-6375408/
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açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi başkanının laikliği öğrenmesi lazım.
Türkiye'deki uygulaması neyse onu da öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği takdirde, KKTC'de inanç özgürlüğü konusunda oradaki yavrularımızın Kur’an eğitimine engel teşkil etmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'de din eğitimi-öğretimi bu tür şeyler çözülmüştür. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. KKTC
bir Fransa değildir. KKTC, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır. Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey
ile görüşmek suretiyle gerekli adımların atılmasını bildirecektir” dedi.3111
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.845 yeni hasta tespit edildiğini3112 ve 61.400 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 4.086.957 toplam can kaybını 35.031 olarak açıkladı.3113
● AYM,3114 HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade
etti. AYM, iddianamede haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile istenilmeyen kişilerin
kimlikleri, suç olduğu belirtilen eylemlerin tarihleri ve bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça
belirtilmediği kaydedildi. AYM, iddianamede HDP’nin soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin bilgilerin listelerle belirtilmesinin, söz konusu eylemlerin neler olduğunun belirlenmesini engellediğini kaydetti.3115
● SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 12 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı
aldığını duyurdu.3116
19 Nisan 2021
● İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler’in,
katıldığı bir televizyon programında 3117 imam hatip lisesi mezunları hakkında sarf ettiği sözlerle “halkın
bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada, 10 ay hapis cezasına hükmederek, cezanın ertelenmesine karar verdi. Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu ve bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Mütercimler’in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin ise “Müvekkilimizin 216/2 ve 218. maddelerden cezalandırılmasına karar verildi. Yalnız bu madde geçmişte olduğu
gibi, 141,142, 163’ler gibi, siyasetin joker olarak kullandığı ve yasanın müeyyidesi değil, siyasetin müeyyidesi olarak görüldüğü davalar. Dolayısıyla bu karar kanun ilkesine göre kabul edilebilir bir karar değil.
İstinaf edeceğiz” dedi.3118
● Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İleri İmtiyaz Sahibi Mahmut Özkılıç’a yönelik silahlı saldırıyla ilgili yargılanmada Onur M. ve Selçuk Y.’ye, 20’şer yıl, İrfan G. ve Yılmaz D.’ye 16 yıl sekizer ay,
sanık M.P.’ye de10 ay hapis cezası3119 verdi.3120 Gaziantep’te 27 Nisan 2018’de İleri İmtiyaz sahibi olan
Özkılıç’a evinin önünde silahlı bir saldırı düzenlenmiş ve Özkılıç’ın göğsüne ve ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.3121
20 Nisan 2021
● Sabah, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarına geniş yer vermesine rağmen Elvan’ın 128 milyar dolarla ilgili Berat Albayrak’ı adres gösterdiği “Kasım’dan bu yana böyle bir döviz alım
satım işlemini gerçekleştirmedik” ifadesine sansür uyguladı. Elvan, Merkez Bankası’nın 2017’de Hazine
Müsteşarlığı ile imzaladığı protokol doğrultusunda Hazine hesapları üzerinden bir kamu bankası aracılığıyla
döviz satımı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Elvan, “Şimdi siz bu yöntemi tartışabilirsiniz, bu yöntemle ilgili
görüşlerinizi, düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız, hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir” diyerek Albayrak’ı savunmuştu. Ayrıca Elvan,

3111 https://www.indyturk.com/node/346001/haber/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fan-kktcdeki-aym-karar%C4%B1ndan-d%C3%B6nmeli-yoksaataca%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z-ad%C4%B1mlar
3112 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3113 https://www.ntv.com.tr/turkiye/15-nisan-2021-corona-virus-tablosu-297-can-kaybi-61-bin-400-yeni-vaka,Lxp8NrBQNUGfLjWdsmF99Q
3114 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/faaliyetler/halklarin-demokratik-partisinin-temelli-kapatilmasi-talebiyle-duzenlenen-iddianamenin-iadesine-iliskin-karar/
3115 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinin-hdpnin-kapatilmasi-istemli-iddianamenin-iadesine-iliskin-kararinin-gerekcesi-yazildi/2210249
3116 https://www.borsagundem.com/haber/spkdan-12-izinsiz-siteye-erisim-engeli-karari/1564075
3117 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erol-mutercimlere-istenen-ceza-belli-oldu-6382727/
3118 https://t24.com.tr/haber/imam-hatiplilere-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-erol-mutercimler-e-10-ay-hapis-cezasi-verildi,946901
3119 https://www.haberturk.com/gaziantep-haberleri/86454004-gazeteciye-silahli-saldirida-karar
3120 https://www.tigrishaber.com/gazeteciye-silahli-saldiri-davasinda-karar-74-yil-2-ay-ceza-70552h.htm
3121 https://www.memohaber.com/haber/gaziantepte-yerel-gazeteci-silahli-saldirida-yaralandi/23359/
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Albayrak’ın istifa ettiği Kasım ayından sonra uygulamaya son verildiğini de belirterek “Bizde de açıkçası
kasım ayından bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmesi söz konusu olmadı” demişti.3122
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.895 yeni hasta tespit edildiğini3123 ve 61.028 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 4.384.624 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 36.613 olarak açıkladı.3124
● İçişleri Bakanlığı, 104 emekli amiral imzalı Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması aksine bildiriyi kınamadıklarını açıklayan Türkiye Emekli
Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve Yönetim Kurulu’nun görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, “Dernek yöneticilerinin beyanları ile 104 emekli amiral
tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları görülmüştür” denildi.3125
21 Nisan 2021
● Gazeteci, yazar, senarist Tülay Bilginer yaşamını yitirdi.3126
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de3127 yayımlanan atamalara ilişkin karara
göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı’na ise Mehmet Muş getirildi.3128
22 Nisan 2021
● İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV programcısı Levent Gültekin’in 8 Mart’ta
25 kişinin saldırısına uğramasına ilişkin davada saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisi hakkında iddianame hazırladı. Dava 3 Mayıs’ta görülecek. Gültekin’in avukatı Çağrı Çetin, “3 Mayıs günü yüzde 99 ihtimal sanıklar tahliye olacaklar buna şüphemiz yok. Ama bizi üzen şey MOBESE kameralarının kayıtta olduğu
kalabalık bir noktada diğer saldırganların tespit ettirilememesi. Bilindiği üzere bir siyasi parti genel başkan
yardımcısı, müvekkilimizi hedef gösteren bir tweet attı ve onun üzerine bir saldırı gerçekleşti. Gazeteciler,
siyasiler aylarca, yıllarca tutuklu şekilde iddianamelerinin yazılmalarını bekliyorlar. Ama Gültekin’e yapılan saldırıca jet hızıyla iddianame yazıldı” dedi.3129
● Gazeteci Selahattin Duman tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 71 yaşındaki Duman geçtiğimiz yıl ağır bir trafik kazası geçirmiş 19 gün
komada kalmıştı. Kazadan sonra birçok operasyon geçiren Duman'ın bir türlü toparlayamadığı öğrenildi.3130
23 Nisan 2021
● AYM, cinsiyet değişimi yapmadan isim değişikliği talebi reddedilen trans bir kadının “özel hayata
saygı hakkı” ihlaline uğradığına3131 hükmetti.3132
25 Nisan 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.801 yeni hasta tespit edildiğini3133 ve 38.553 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 4.629.969 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 38.358 olarak açıkladı.3134
● Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’daki 15 kentindeki barolar, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, Ayn-el
Arab’taki (Kobani) olaylar nedeniyle yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına başlanılacak eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu
sanıkların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Açıklamada AİHM’in Demirtaş hakkında serbest bırakılması yönünde verdiği karara vurgu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca o dönemki olaylar altı
yıl sonra iddianameye dönüşmüştü. 2020’nin Eylül ayında yapılan operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı
kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ ile HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin
de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede tüm şüphelilerin,
“devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez öldürmeye teşebbüs”,

https://www.birgun.net/haber/sabah-elvan-in-128-milyar-dolar-icin-berat-albayrak-i-isaret-eden-cumlesini-sansurledi-341976
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/20-nisan-corona-virusu-verileri-aciklandi-6385651/
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3125 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104201044317305-turkiye-emekli-subaylar-dernegi-yonetimi-gorevden-alindi/
3126 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gazeteci-tulay-bilginer-hayatini-kaybetti-41793547
3127 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210421-5.pdf
3128 https://www.aa.com.tr/tr/politika/kabine-degisikligi-resmi-gazetede-yayimlandi/2215269
3129 https://halktv.com.tr/gundem/levent-gultekine-saldiri-davasinda-yeni-gelisme-455313h
3130 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/gazeteci-selahattin-duman-hayatini-kaybetti/
3131 https://www.diken.com.tr/ismi-degistirilmeyen-trans-kadin-icin-hak-ihlali-karari/
3132 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/34343
3133 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3134 https://www.ntv.com.tr/turkiye/25-nisan-2021-corona-virus-tablosu347-can-kaybi-38-bin-533-yeni-vaka,j36fd4OrMkewcinK6ex6nA
3122
3123
3124
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“bayrak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet” gibi suçlamalarından cezalandırılmaları isteniyor.3135
26 Nisan 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Covid-19 salgını nedeniyle “tam
kapanma” sürecine geçileceğini açıkladı. Açıklamada, “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde,
bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle beş binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden
ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. 29 Nisan
2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç,
tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir” denildi.3136
27 Nisan 2021
● Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker’in gazeteci Gülşen İşeri’nin yazdığı Muhterem
Nur ve Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Ömrümce Ağladım kitabının Sedat Peker’in adamlarınca toplatıldığını söyledi. Yayıncı şirket Doğan Kitap’ın ofisinin kendilerini “Sedat Peker’in adamları” olarak tanıtılan kişiler tarafından basıldığını kaydeden Pehlivan, Doğan Kitap’ın ofisine saldırı girişimindeki kişilerin
“Reis kimsenin elini öpmez. Peker’i küçük düşürdünüz. 15 gün içinde gereğini yapmazsanız biz yapacağız”
dediğini ekledi.3137 Pehlivan’ın “Sedat Peker’in toplattığı kitap” yazısında, “Hani bugün Peker’e operasyon
yapılıyor ya… Aynı kişi devlet tarafından makbul göründüğü günlerde böylesine utançlar da yaşandı. Bir
kitap sessiz sedasız yok edildi. O sessizliği bu satırlarla yırtmak istedim” denildi.3138
28 Nisan 2021
● AA’daki görevinden alınan Metin Mutanoğlu TRT Arabi Genel Yayın Yönetmeliği’ne atandı.3139
● TBMM Genel Kurulu’ndaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’te yaşanan Ermeni olaylarına için
“soykırım” ifadesini kınayan kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 24
Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir” denildi. 3140
● Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşecek “tam
kapanmada” içki satışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin “Şimdi yeni bir tartışma ile karşımıza çıktılar. ‘Bu
tam kapanmada, alkol satışları ne olacak?’ Zıkkımın kökü olacak. 17 gün içmezseniz ölür müsünüz? Zorunlu bir ihtiyaç maddesi değil. Keyif için alınan, sağlığa da zararlı bir madde” dedi.3141
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun,
TBMM’de “işyeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “kamu görevini usulsüz üstlenme” suçlamalarıyla, beş
yıla kadar hapsini talep etti. İddianamede, Gergerlioğlu’nun kamu görevinin sona ermesine rağmen usulsüz
olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle, 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde milletvekili olarak hareket etmeye
devam ettiği belirtildi. Resmi görevi kalmamasına rağmen TBMM’de bulunmaya devam ederek, nitelikli
olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği aktarıldı.3142
● HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ hakkında
“suç işlemeye tahrik”, “halkın kin ve düşmanlığa tahrik” ile “hakaret ve tehdit” iddialarıyla suç duyurusunda
bulundu. Özdağ’ın, Paylan’a yönelik “Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları
sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” paylaşımını yaptığı öne
sürüldü.3143
29 Nisan 2021

https://www.amerikaninsesi.com/a/demirtas-kobani-davasi-barolar-cagri/5866148.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-29-nisan-ile-17-mayis-tarihleri-arasinda-tam-kapanmaya-geciyoruz-575928.html
3137 https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-yazari-baris-pehlivan-sedat-peker-in-toplattigi-kitap,948657
3138 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/sedat-pekerin-toplattigi-kitap-1831253
3139 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/trt-arabi-genel-yayin-yonetmenligine-metin-mutanoglu-getirildi/2222843
3140 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tbmmnin-abd-baskani-bidenin-1915-olaylarini-soykirim-olarak-nitelemesini-kinama-karari-resmi-gazetede/2222789
3141 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104281044374898-yeni-akit-yazi-isleri-muduru-karahasanoglu-17-gun-icmezseniz-olur-musunuz/
3142 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hdpli-gergerlioglu-hakkinda-iddianame-1831771
3143 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-garo-paylan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-342936
3135
3136
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● SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 46 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.3144

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Covid-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 30
Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki “tam kapanma” dönemine ilişkin 81 ilin valisiyle yaptığı video konferansta, tekel bayilerini kapalı tutacaklarını ve alkol satışına izin verilmeyeceğini söylemesi tartışma yarattı.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise, “Genelgede alkol satışının yasak olduğu söylenmiyor.
Pandemi ve Ramazan ayı bahanesiyle alkol satışı yasaklandı” paylaşımını yaptı. Hukukçular, alkol satış
yasağının Anayasaya hatta Türkiye’nin de uymak ve uygulamakla yükümlü olduğu Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu vurguladı. Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları
Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Doğan Erkan, uygulamanın “kanunsuz emir” niteliği taşıdığını belirterek, “Şu anda genelge yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından ve Süleyman Soylu’nun ağzından çıkan
sözlü emirler var. Sözlü emirlerin hukuk devletinde hiçbir karşılığı yoktur” dedi.3145
30 Nisan 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.673 yeni hasta tespit edildiğini3146 ve 31.891 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 4.820.591 toplam can kaybını 40.131 olarak açıkladı.3147
● İçişleri Bakanlığı’nın, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma uygulamasına ilişkin, “Muafiyet Yerler ve Kişiler Listesi”nde, basın kartı ve görev belgesi olan gazetecilere seyahat
izni verileceği kaydedildi. Turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının, görevleri gereği yapacakları şehirler arası seyahatlerinde kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almaları gerekmeyeceği belirtildi.3148
● Resmi Gazete’de 20 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin imzasını çektiği
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi”nin 1 Temmuz’da sona ereceğine ilişkin karar yayımlandı.3149 İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye dair Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi ile çok sayıda sivil toplum
kuruluşu Danıştay’a başvurmuştu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ise, Türkiye’nin kararının
Avrupa sözleşmelerinin onay ve feshedilme sürecini tartışmaya açması nedeniyle konu hakkında Venedik
Komisyonu’na başvurmaya hazırlandıklarını kaydetti.3150
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2 Mart’ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili genelge
Resmi Gazete’de yayımlandı. Plana ilişkin İzleme ve Eylem Kurulu oluşturuldu. Kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin mevzuatın üç ay içinde gözden geçirileceği kaydedildi. Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen
suçlarda muhakeme şartı olan süreler ve ifade hürriyetine ilişkin mevzuatın ise bir yıl içinde gözden geçirileceği belirtildi.3151
2 Mayıs 2021
● Kırklareli, Bolu, İzmir ve Aydın büyükşehir belediyeleri, il hıfzısıhha kurullarınca oybirliğiyle
alındığı duyurulan “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık3152 kalmasına izin verilen her
türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince3153 alkollü içecek satışı yapılmaması” kararında belediye başkanlarının imzasının bulunmadığını bildirdi.3154
● İzmir Barosu, 17 günlük tam kapanma süreci kapsamında içki satışıyla ilgili yasaklama kararı
alınmasını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdıklarını açıkladı. 3155 Açıklamada, Anayasa’nın 13’üncü maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulamayacağı hatırlatılarak,
“Ülkemiz bugünlerde alışılmamış yöntemlerin, alışılmamış kararların ülkesi olmayı sürdürüyor. Tweetlerle
sokağa çıkma yasaklarının ilan edilip kaldırıldığı, kararda yer almayan yasakların İçişleri Bakanının iki
https://www.borsagundem.com/haber/spk-bu-hafta-46-izinsiz-siteyi-yakaladi/1567651
https://www.dw.com/tr/alkol-sat%C4%B1%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1-tedbir-mi-hak-ihl%C3%A2li-mi/a-57367560
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3147 https://www.ntv.com.tr/turkiye/30-nisan-2021-corona-virus-tablosu394-can-kaybi-31-bin-891-yeni-vaka,Y9_m47D6n0aWqKsq08li3g
3148 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakanligi-tam-kapanma-donemine-iliskin-merak-edilen-yeni-sorulari-yanitladi/2224284
3149 https://www.haberturk.com/resmi-gazete-de-yayimlandi-istanbul-sozlesmesi-turkiye-bakimindan-1-temmuz-da-sona-erecek-3056535
3150 https://www.dw.com/tr/resmi-gazete-istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-1-temmuzda-sona-eriyor/a-57384444
3151https://ankahaber.net/haber/detay/insan_haklari_eylem_plani_takvimi_netlesti_6_aya_hakim_ve_savcilara_cografi_teminat_geliyor_37179
3152 https://twitter.com/AydinBuyuksehir/status/1388843750760361992
3153 https://twitter.com/batubozkurk/status/1388862824613662723
3154 https://twitter.com/izmirbld/status/1388784533131173893
3155 http://www.krttv.com.tr/gundem/izmir-barosu-ndan-alkol-yasagi-davasi-h74765.html
3144
3145
3146

339

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

dudağı arasından televizyon ekranlarından dökülüverdiği, hukuk ve kanun güvenliğinin yok sayıldığı, hiçbir
yurttaşın yasalar karşısındaki durumunu belirleyemediği bir ülkeyiz artık biz. Anayasa mı? Bırakın kalsın
tozlu raflarda. Kanunlar mı? Uygulanmasalar da olur. Yetkisiz kararlar mı? Boş verin canım, vardır bir
bildikleri diye diye geldiğimiz nokta bu” denildi. 3156 Ankara Barosu ve Tugay Bek de yasaklama iptali için
Danıştay’da dava açtı.3157 Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvuran tekel dükkanı sahibi Deniz
Öztürk de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun alkollü içki satışı yasağını, yürütmenin durdurulması talebiyle
dava dilekçesini sundu. Alkol satış yasağının bilimsel ve tıbbi dayanağı olmadığını belirterek, iptalini isteyen Öztürk “İçki satış yasağı çalışma ve teşebbüs hürriyetine aykırıdır, iktisadi krizin etkisini yaşayan esnafı
zor durumda bırakmıştır” dedi.3158
● İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “kamusal alanda güvenlik güçlerince yapılan müdahalelerde görüntü almayı yasaklayan” genelgesinde Anayasa’ya aykırılık olmadığını söyledi.
Soylu, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun görüşleri ve özel hayatın gizliliğini esas alarak karar alındı.
Genelge İçişleri Bakanlığı’nın değil, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesidir. Bu basın özgürlüğünü
engellemez. Basın çekme özgürlüğüne sahiptir ve çeker” dedi.3159
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, “Reis” lakabını kullandığı Youtube’daki kanalında
yayımladığı birinci videoyla3160 İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’ı kendisine komplo kurulmasıyla suçlayarak hedef aldı.3161 Peker, organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla
Mücadele Şubesi denetiminde 9 Nisan’da beş ilde düzenlenen operasyonda Beykoz’daki evinde eşi ve iki
kız çocuğuna yönelik muameleye tepki göstererek, Ağar’ın “derin devlet” olarak algılanmasıyla ilgili ithamlarda bulundu. “Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır” diyen
Peker, üç ay içinde toplam 12 video yayınlayarak Türkiye’de siyasetçiler ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalar
yapacağını beyan etti.3162
3 Mayıs 2021
● TÜİK’in3163 açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon Nisan’da yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.3164
4 Mayıs 2021
● AİHM, HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun 2016 yılında düzenlediği bir toplantıda katılımcılar tarafından “kışkırtıcı sloganlar” atıldığı gerekçesiyle Mayıs 2016 yılında savcılıkça hazırlanan fezleke doğrultusunda TBMM’de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını hak ihlali olarak değerlendirdi. AİHM,
Kerestecioğlu’na 5.000 Euro manevi tazminat, 4.000 Euro da masraf ve giderler olmak üzere toplam 9.000
Euro ödenmesine karar verdi.3165
● Hattat Holding, Bartın’ın Amasra ilçesinde yapılmak istenen termik santrale karşı çıkan Amasra
Belediye Başkanı Recai Çakır’a “şirketin itibarının zedelenmesi” suçlamasıyla bir milyon liralık tazminat
davası açtı.3166 Hattat Holding’in İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne verdiği dilekçede,
“Müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararın her ne kadar karşılığı olmasa da bir milyon liralık manevi
tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ederim” denildi.3167
Çakır’ın avukatının dilekçesinde ise, “Davacıların zehirli termik santral yoluyla para kazanma sevdasına
karşı çıkılmaya devam edilecektir” denildi.3168 Bartın Platformu Eş Sözcüsü de olan Çakır, Kasım 2020’de,
platform adına Çinli ortak şirkete, “Amasra-B Sahası’nın yerli ve milli olarak işletilmesini, istihdamın

https://www.ankahaber.net/haber/detay/izmirdeki_icki_yasagi_karari_yargiya_tasindi_37437
https://www.evrensel.net/haber/432077/izmir-barosu-da-alkollu-icki-yasagini-yargiya-tasidi
https://artigercek.com/haberler/tekel-esnafina-icki-yasagi-yargiya-tasindi
3159 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105021044404182-soyludan-kayit-yasagi-aciklamasi-emniyet-genelgesianayasaya-aykiri-degil/
3160 https://www.youtube.com/watch?v=QJx4CABC7oE
3161 https://www.dw.com/tr/sedat-pekerden-mehmet-ağara-suçlama/a-57403066
3162 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-operasyonun-ardindan-ilk-kez-konustu-1832802
3163 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Fiyat-Endeksi-Nisan-2020-33865
3164 https://www.trthaber.com/haber/guncel/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-tuik-2021-nisan-enflasyon-orani577751.html#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20nisan%20ay%C4%B1%20enflasyon%20oran%C4%B1,y%C3%BCzde%2013%2C70%20art%C4%B1%C5%9F%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti.
3165 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihmden-banu-guven-ve-filiz-kerestecioglu-karari/5877599.html
3166 https://www.evrensel.net/haber/432179/hattattan-termik-santrale-karsi-cikan-amasra-belediye-baskanina-1-milyonluk-dava
3167 https://www.birgun.net/haber/itibarini-dusunuyorsa-santralla-ugrasmasin-343875
3168 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hattattan-termik-santrale-karsi-cikan-belediye-baskanina-1-milyon-tllik-dava-acildi-1833579
3156
3157
3158
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Amasra ve Bartın’da yaşayan işsiz gençlerin işe alınması suretiyle gerçekleşmesini, ülke ve bölgenin değeri
olan taşkömürün yabancılara teslim edilmemesini” belirten bir mektup göndermişti.3169
5 Mayıs 2021
● HaberTürk yönetimi, HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in yerine Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem’in, Habertürk TV ve Show TV Ankara temsilcilikler
birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır’ın da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atandığını açıkladı.3170
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.414 yeni hasta tespit edildiğini3171 ve 26.476 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 4.955.594 ile son 24 saatte 356 can kaybıyla toplam can kaybını 41.883 olarak açıkladı.3172
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Twitter’dan hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla3173 Cumhurbaşkanı Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmıştır” denildi.3174
6 Mayıs 2021
● Habertürk TV’de Politika Haberleri Koordinatörlüğü’ne Çimen Çetin, Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğüne ise Faruk Demirel getirildi.3175
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)3176 yönetim kurulu, MHP’li Ulvi Yönter’in HaberTürk
TV’de program yapan gazeteci Ebru Baki’yi hedef almasına, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok
sayan anlayış şimdi de ‘haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe koymuştur. İktidarı ve ortaklarını hukuka davet ediyoruz” açıklamasıyla tepki gösterdi.3177 Açıklamada,
“Gazetecileri suçlu, haberi suç olarak gören siyasi anlayış artık hukuk tarihine geçecek yeni suçlar icat etme
dönemini başlatmıştır. ‘Haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliği hedefe
konulmuştur. Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterme, fiziksel saldırıya uğramalarına neden olma, 'gülümsedi' diye suçlama, işten atılmalarına yol açma, medya organları izlenmesin diye kampanya yapma özgürlükleri olduğunu görüyoruz. Hukukta olmayan bu özgürlük her an bir gazeteci cinayetine yol açacak
kadar tehlikeli bir özgürlüktür” denildi.3178
● Sermaye Piyasası Kurulu3179 (SPK), 33 internet sitesine, yurt dışında “kaldıraçlı işlem” yaptırıldığı
gerekçesiyle erişim engeli getirilmesine ilişkin hukuki işlem yapılmasına karar verdi.3180
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, bugün yayımladığı ikinci videosunda3181, İçişleri
eski Bakanı Mehmet Ağar’ı Mübariz Mansimov adlı iş insanına tehditte bulunarak, sahibi olduğu Bodrum
Yalıkavak’taki yat limanına el koymakla suçladı. Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilecek 4.900 kilo kokainin Mehmet Ağar vasıtasıyla Türkiye’ye sokulması öngörülmüş iken bunun Kolombiya kolluk güçlerince durdurulduğunu iddia etti.3182 Ağar’ın oğlu olan AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkında Kanal23 çalışanı Yeldana Kaharman adlı genç kadına tecavüz ettiği ve ölümünden sorumlu olduğunu iddialarını gündeme getirdi.3183 Peker, KKTC - Lefkoşa’da evinin önünde 6 Temmuz 1996’da öldürülen Yeni Düzen yazarı, gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili de açıklamalarda bulunacağını söyledi.3184
● İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Sedat Peker’in “şüpheli ölüm” iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.3185 Açıklamada, “Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak
bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı
internet sitelerinde ‘Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek
https://www.birgun.net/haber/termik-santral-projesine-karsi-cikan-amasra-belediye-baskani-na-hattat-holding-den-1-milyonluk-dava-343469
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/haberturkte-isine-son-verilen-bulent-aydemirin-yerine-sibel-demirci-erdem-getirildi-1833845
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3172 https://www.haberturk.com/son-dakika-koronavirus-salgininda-yeni-vaka-sayisi-3062327
3173 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-chpli-erdogduya-tazminat-davasi-6414513/
3174 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56986030
3175 https://www.gazeteduvar.com.tr/haberturk-tvde-2-yeni-atama-haber-1521572
3176 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2898-tgc-gazeteciler-i%C3%A7in-su%C3%A7-icat-etmekten-vazge%C3%A7in.html
3177 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteciler-icin-suc-icat-etmekten-vazgecin
3178 https://www.dunya.com/gundem/tgc-gazeteciler-icin-suc-icat-etmekten-vazgecin-haberi-620424
3179 https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=3
3180 https://t24.com.tr/haber/spk-dan-33-internet-sitesine-erisim-engeli-karari,950920
3181 https://www.youtube.com/watch?v=htBnSkNBO0U&t=241s
3182 https://www.birgun.net/haber/peker-den-agarlara-yonelik-yeni-video-uyusturucu-yeldana-kaharman-ve-mansimov-343786
3183 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-ikinci-video-mehmet-agar-in-oglunu-tecavuzden-sikayet-eden-kadin-ertesi-gun-olu-bulundu,38617
3184 https://www.yeniduzen.com/sedat-pekerden-derin-devlet-hesaplasmasi-kibrista-oldurulen-kutlu-adaliyi-konusacagi-139913h.htm
3185 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/05/06/son-dakika-haberi-jandarma-genel-komutanligindan-sedat-pekerin-iddialarina-yalanlama
3169
3170
3171
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Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde
haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle
söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır” denildi.3186 Buna karşılık Sedat Peker ise, “Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip
tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ben öldürülen kız
kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar’ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim” dedi.3187 Peker, ayrıca “Yeşil’in jandarma karakolundan altı sivili alıp yok ettiği
gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin
yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)” ifadesini
kullandı.3188
● Ankara Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne yapılan isimsiz ihbarda, 24 Ocak
1993’te öldürülen gazeteci Uğur Mumcu’nun aracına bombayı koyan Cihan kod adlı Oğuz Demir’in kimlik
değiştirerek Türkiye’ye döndüğü iddia edildi. İhbarda, Demir’in İran’a kaçtığı ardından Türkiye’ye geri
döndüğü belirtilerek, “E.D. adlı arkadaştan duydum. E.D., Uğur Mumcu suikastı faillerinden biri olan Demir’in kuzenidir. Demir’in nerede olduğunu E.D. biliyor. Umarım E.D. akrabasının yerini söyler, Mumcu
ailesinin uzun yıllardır devam etmekte olan acısına son verir. E.D. iyi bir insandır. Terörle suçla işi de olmaz.
Umarım vicdanlı şekilde gerçeği anlatır ve Demir’in yerini söyler ve onu yargıya teslim eder” denildiği
kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine ifadesi alınan E.D., Demir’in üvey amcası
A. D.’nin oğlu olduğunu belirterek, “Ben üvey amcam A. D. ve oğlu Demir’i henüz ilk okula dahi başlamamışken, Demir evlenirken düğününde bulunmuştum. Bu onu ilk ve son görüşüm olmuştu. Kendileriyle aile
yakınlığımız da yoktur. Ailelerimiz de kendi aralarında görüşmez. Demir’i şu an yolda dahi görsem tanımam. Demir hakkında bir bilgi edinirsem ilk ihbar edecek kişi benim” dedi. E.D. ihbarcı davacı olacağını
ifade etti. Başsavcılık ihbarı ve belgeleri Demir’in yargılamasını yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
gönderdi. Öte yandan Terörle Mücadele Bilgi Sistemi (TEMBİS) Sorgulama Raporu’nda yer alan bilgiye
göre, “Açık kimlik ve adres kayıt sistemi bilgileri” sorgulamasında Demir’in adresinin “Avustralya” olarak
yazıldığı, Ulusal Yargı Ağı Projesi’ndeki (UYAP) sorgulamasında ise “anayasal düzeni zorla değiştirmeye
kalkışmak” suçundan iki ayrı araması olduğu bilgisi yer aldı. TEMBİS raporuna “Bu bilgilerin gizliliğine
riayet edilerek, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayın” notu düşüldü.3189
8 Mayıs 2021
● Bursa Kestel’de bir fabrikada, “Sokağa çıkma yasağında izin belgesi çıkarılacak” gerekçesiyle
işçilerin e-devlet şifrelerinin toplandığı ve Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’na üye olanların istifaya zorlandığı belirtildi. Sendikalı işçilerden Serap Yumuşak, fabrikada fotoğraf çektiği gerekçesiyle işyerine alınmadığını ve Kod-29 ile işten atılmakla tehdit edildiğini iddia etti. Kod-29 ile işten çıkarıldığını belirten işçi
Yakup Mayda, “Kovulduğum gün buranın işvereni soyunma odasında gelip, tutanak imzalatmaya çalıştı”
dedi. TEKSİF Sendikası Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker ise, işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını, ancak işverenlerin işçiler üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Sendika fabrikada toplu
iş sözleşmesi imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayıp Çalışma Bakanlığı’na 22 Nisan’da yetki başvurusunda bulunmuştu.3190
9 Mayıs 2021
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker3191, bugün yayımladığı üçüncü ve “Derin devletçiler,
pelikancılar bir tripoda ve bir kameraya yenileceksiniz” başlıklı videosunda3192, Kanal23 muhabiri Yeldana
Kaharman’ın ölümüyle ilgili AKP’li Tolga Ağar’ı suçlarken, Jandarma’nın olayı örtbas ettiğine ilişkin iddialarını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın Turkuvaz
grubu sahipliğiyle ilgili “Eşkıya dizisi var ATV’de oynuyor. Turkuvaz grubunda, Serhat Albayrak, Berat
Albayrak beyin abisi. Esas tehlikeli beyin hep o derler. Dizinin içine bir karakter sokmuşlar. Kim bu

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/jandarma-genel-komutanligindan-o-iddialara-yalanlama-41805697
https://twitter.com/sedat_peker/status/1390534737857372161
3188 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-jandarmaya-yesil-hatirlatmali-yanit-buna-inanmak-safdillik-olur-1834206
3189 https://www.dw.com/tr/u%C4%9Fur-mumcu-cinayetinde-%C3%A7arp%C4%B1c%C4%B1-geli%C5%9Fmeler/a-57446524
3190https://ankahaber.net/haber/detay/sendikanin_iddiasi_patron_izin_belgesini_bahane_etti_edevlet_sifresiyle_sendikali_iscileri_tespit_etti_38204
3191 https://www.dw.com/tr/susurluku-aşan-bir-durum-ortaya-çıktı/a-57485428
3192 https://www.youtube.com/watch?v=1d91mi40ol8
3186
3187
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karakter? Adını Peker koymuşlar. Oradan birisi bir şey diyor, diğeri de diyor ki ‘Bırak onu o hep boş konuşur’ öyle mi? Şimdi dolu konuşacağım. Bizim Anadolu’da söz vardır. Havlayacağını bilmeyen köpek eve
kurt çağırır derler” ifadesi dikkat çekti. Peker, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın desteğiyle Mehmet Ağar’ı
suçladığı iddiasını yalanladı. Peker, eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın
eşine hakaret ettiği için gözaltındayken dövdürdüğünü söyledi.3193
● İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada3194, “Hakkında kırmızı bülten talep edilen organize suç
çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla ‘iş insanıyım, bu işlerden
çekildim’ demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk
edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür. Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya
üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni
bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete
teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır” denildi.3195
10 Mayıs 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.102 yeni hasta tespit edildiğini3196 ve 14.497 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 5.059.433 ile son 24 saatte 282 can kaybıyla toplam can kaybını 43.589 olarak açıkladı.3197
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici3198, “Sabah3199, Cumhuriyet3200 ve Sözcü3201’nün internet sitelerinde yayınlanan “Migros’tan asılsız iddialara cevap” başlıklı ilanı “Migros ve Tuncay Özilhan’ın evinin
önünde yaşananlar bir ilan değil, haber konusu” sözleriyle eleştirdi. Bildirici, “Sabah, Cumhuriyet ve
Sözcü’yü aynı çizgide buluşturan ilan” başlıklı yazısında, “Metni açınca Migros’un, Kod-29’a dayanarak
işten çıkardığı işçilerin eylemlerine ilişkin açıklamasıyla karşılaşıyordunuz. Migros yönetimi, işten attığı 22
çalışanı ‘işi yavaşlatma, iş düzenini bozma, işverene hakaret’ ile suçluyordu. İşten atılan çalışanlar ve sendikaları suçlanıyor, işten çıkarmanın haklılığı savunuluyor ama metnin sonunda da işçiler, Migros’un taşeron şirketi olan Us-Grup ile hazırladıkları ‘teklifi’ görüşmeye çağrılıyordu. İşten çıkarma ilan değil haber
konusudur. Sözcü bu gelişmeleri haber yapmak yerine bu sürecin bir tarafının ilanını, üstelik de haberlerin
arasında yayımlaması gazetecilik açısından sorunluydu. Meğer aynı ilanı, aynı biçimde Sabah ve Cumhuriyet de yayımlamıştı. Bu kadar süredir Migros’ta olup bitenler ve eylemlerle ilgili ayrıntılı haber yayımlanmamış ve işçiler ile sendikalarının görüşü topluma aktarılmamışken şirketin görüşünün yayımlanması tek
taraflı yayıncılık anlamına gelir. İki tarafın görüşlerini ve sorunun tüm boyutlarını içeren haberler yapmak
yerine Migros’tan para alıp ilanlarını yayımlamak parayla haber yapmakla eşdeğer. Bu durumda işten atılan
işçiler ve sendikaları, paralı ilan veremedikleri için sorunlarının haber yapılmaması gibi bir sonuç ortaya
çıkar” dedi. Migros’un3202 Kocaeli/Çayırova ilçesinde çalışan 22 işçi, sendikalı oldukları gerekçesiyle önce
ücretsiz izne çıkarıldı ardından Kod-29 ile işten çıkarıldı. İşten çıkarıldıkları günden itibaren direniş başlatan
işçiler, eylemlerinin 95. günü olan 9 Nisan’da Migros’u boykot kampanyası başlatmıştı.3203
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici,3204 “Organize suç lideri Sedat Peker’in videolarıyla döndük
yine devlet-siyaset-mafya üçgenine” başlıklı yazısında, “Derin devletçiler, Pelikancılar, bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz’ demiş Sedat Peker. Bu kadar iddialı konuşmakta haklı da. Zira YouTube’daki ‘Reis
Sedat Peker’ hesabından yayınladığı üç videonun izlenme sayısı şimdiden beş milyonu aşmış durumda”
dedi. Bildirici, “Ama ne manşetlerde ne de televizyon ekranlarında görebiliyoruz iktidarın gözünden yeni
düşmüş bu ismin açıklamalarını. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Peker’in videolarda söylediklerini ‘organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamları’ olarak nitelendiriyor. Bakanlık açıklamasında ‘anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-1834751
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberleri-icisleri-bakanligindan-sedat-peker-aciklamasi-organize-suc-faaliyetleri-tespit-edilmistir-41807451
https://www.yenisafak.com/gundem/icisleri-bakanligindan-sedat-peker-aciklamasi-3622523
3196 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3197 https://www.haberturk.com/10-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3067320
3198 https://farukbildirici.com/sabah-cumhuriyet-ve-sozcu-yu-bulusturan-ilan/
3199 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/04/09/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap
3200 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap-1826969
3201 https://www.sozcu.com.tr/2021/ilan-2/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap-6364015/
3202 https://www.migroskurumsal.com/medya/bizden-haberler/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap-13839
3203 https://ilerihaber.org/icerik/medya-ombudsmani-faruk-bildirici-migrosta-yasananlar-bir-ilan-degil-haber-konusu-125064.html
3204 https://farukbildirici.com/sedat-peker-in-videolari/
3193
3194
3195
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takibi sağlanacaktır’ deniliyor. Devleti yönetenler ve medya görmezden gelmeye çalışsa da Peker’in söyledikleri önemli” görüşünü aktardı.3205
● AYM’ye3206 23 Eylül 2012 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında 308 bin 672 bireysel başvuru yapıldığı, bunlardan 265 bin 300’ünün sonuçlandırılmasıyla yapılan başvuruları karşılama oranının yüzde 85,9
olduğu kaydedildi. En fazla başvurunun 80 bin 756 ile 2016’da yapıldığı, bu yılın ilk üç ayında ise 13 bin
634 bireysel başvuru alındığı belirtildi. Sonuçlandırılan başvuruların 769’u için hakkın ihlal edilmediğine,
1347’si için düşme, kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14 bin 204’ü için en az bir hakkın ihlal
edildiğine, 12 bin 318’i için idari ret ve 236 bin 662’si için kabul edilemezlik kararı verildi. İhlal kararlarının
hak ve özgürlüklere göre dağılımında en çok yüzde 62,9 ile adil yargılanma hakkı yer aldı. İkinci sırada ise,
yüzde 19,3 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı.3207
11 Mayıs 2021
● Danıştay 10. Daire, CHP, barolar ve kadın örgütlerinin başvurusuyla İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada,
Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma talep etti.3208 Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’na sözleşmenin neden iptal
edildiğini hem usulü hem de esas yönünden gerekçelerini sordu. Cumhurbaşkanlığı’nın göndereceği savunmanın ardından Danıştay 10. Daire, önce yürütmeyi durdurma, ardından ise iptal talebini karara bağlayacak.3209
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Peker’in iddialarıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu
kurulması önerisinde bulunacaklarını açıkladı. Özel, Susurluk araştırma komisyonu gibi bir araştırma komisyon kurularak devlet-mafya ilişkisinin araştırılmasını istedi.3210
12 Mayıs 2021
● Afyonkarahisar’da sokağa çıkma uygulaması esnasında polisle tartışma yaşayan bir kişi, olayı cep
telefonu ile görüntülemek istediği gerekçesiyle beraberindekilerle birlikte karakola götürüldü.3211
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)3212, Kanal 23 muhabiri Yeldana Kaharman3213 ölümü nedeniyle
İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar ve AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkında3214 suç duyurusunda
bulundu.3215
● Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili
“Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım.
Savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Konular şikayete bağlı suçlar değil. Yargının görevini yerine getirmesi gerekir” dedi.3216
13 Mayıs 2021
● Gazeteci Ömer Şan ve Yeni Viçe Yazı İşleri Müdürü gazeteci Filiz Şan, İkizdere vadisinde 80
günden beri yaşam alanlarını savunan yurttaşları provokatör ilan eden 11 STK ve meslek örgütleri arasında
imzacı olan 53 Gazeteciler Derneği’nden istifa ettiklerini duyurdu. Ömer ve Filiz Şan imzasıyla yapılan
açıklamada, “Bizler, gazeteciliğin etik, sosyolojik, sosyokültürel ve halkın haber alma özgürlükleri çerçevesinde görevini sürdürme mücadelesi veren yerel ve bağımsız, tarafsızlığa özen gösteren, ‘gazeteci/muhabir’ diye tanımlananlarız! Toplumsal ve yaşamsal sorumluluk ve yükümlülüklerin bilinciyle bulunduğumuz
ülke, memleket, coğrafya ve dünyamıza dair her soruna duyarlılıkla yaklaşıp; doğa/yaşam mücadelesinde
de var olma çabasındayız” denildi. Açıklamada, İkizderelilerin direnirken; yurt genelindeki destek ve dayanışma bildirilerine karşı Rize’deki bazı sivil toplum örgütleri adına yapılan “düşmanca ve ayrıştırıp hedef
gösterici” açıklamaların akıl ve bilim dışı olduğu, kabul edilemez ifadeler içerdiği vurgulandı.3217
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/faruk-bildirici-sedat-pekerin-videolariyla-donduk-yine-devlet-siyaset-mafya-h181072.html
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/faaliyetler/bireysel-basvuru-istatistikleri-23-eylul-2012-31-mart-2021/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesine-hak-ihlali-iddiasiyla-308-bin-672-bireysel-basvuru-yapildi/2235413
3208 https://www.evrensel.net/haber/432723/danistay-cumhurbaskanligindan-istanbul-sozlesmesi-icin-savunma-istedi
3209 https://ankaragazetecisi.com/2021/05/11/istanbul-sozlesmesi-davasi/
3210 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-ozgur-ozel-sozcu-tvde-erdogan-aktasin-sorulari-yanitliyor-6425719/
3211 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tartistigi-polisi-goruntuleyince-gozaltina-alindi-6427410/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
3212 https://twitter.com/kurtuluspartisi/status/1392390321120727041
3213 https://www.gazeteduvar.com.tr/kaharmanin-olumu-icin-agarlar-hakkinda-suc-duyurusu-haber-1522128
3214 https://t24.com.tr/haber/mehmet-agar-ve-akp-milletvekili-oglu-tolga-agar-hakkinda-suc-duyurusu,952024
3215 https://www.milligazete.com.tr/haber/7080855/pekerin-iddialari-mehmet-agar-ve-tolga-agar-hakkinda-suc-duyurusu
3216 https://www.dw.com/tr/cemil-çiçek-dw-türkçeye-konuştu-savcılar-gereğini-yapmalı/a-57506064
3217 https://www.evrensel.net/haber/432898/2-gazeteci-ikizderede-tas-ocagini-destekleyen-53-gazeteciler-derneginden-istifa-etti
3205
3206
3207
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● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda3218, İçişleri Bakanlığı’nca Süleyman Soylu döneminde de kendisine koruma polisi tahsisi yapıldığını söyledi.3219 Peker, “Süleyman Soylu, sen ‘Sedat Peker’e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim’
demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot
hesaplardan tweetler hazırlandı! Namus sahibiysen konuş ya, Berat Bey’e sen beni düşman etmedin mi?
Akrabam Reşat Hacıfazlıoğlu3220, senin bütün organizasyonlarını yapan. Ya sen değil miydin DYP'nin başına ulaşmak için, seni kongrelere almıyorlardı, eski arşivlerden çıkarın. Olaylı kongreleri vardı, yanında
kim var bakın, benim arkadaşlarım, akrabalarım. Onlar senin yanında değil miydi? Temiz Süleyman, Tayyip
abinin altını oyduğunu herkes biliyor” diye konuştu. Peker, Soylu’nun gazeteci Hadi Özışık’a kendisini
sevdiğini söylediğini de iddia etti.3221
● Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya destek vererek, Peker’in iddialarının muhalefetçe “siyaset malzemesi” yapıldığını söyledi.3222 Kalın, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına
ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar”3223 tepkisini paylaştı.3224 Çelik ise, “İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz.
Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz” dedi.3225
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,3226 Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “İddianı, iftiranı, her şeyin
açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim” dedi. Soylu, “Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet
gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye, tam da bunlar gibi
pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği,
müptezel operasyon elemanına sesleniyorum:3227 İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol” dedi. Soylu,
“elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve
‘şereflice’ siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan
var. Nasıl olsa BirGün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın
organın var. Nasıl olsa FETÖ’nün sosyal medya ağı var. Nasıl olsa HDPKK’nın tam desteği var. Nasıl olsa
bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala Türkiye’nin eski Türkiye
olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var” dedi.3228
● Akademisyen Yaman Akdeniz3229, Twitter’ın İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef aldığı paylaşımını “kurallarına aykırı bulduğu” gerekçesiyle kaldırdığını duyurdu. Paylan, 24 Nisan’da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı
Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da
bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa,
öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz. 106 yıldır Ermeni Soykırımı inkar edildiği için, bu mesele başka meclislerin,
başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara,
bu topraklara, Türkiye’ye taşımalıyız” demişti. Ümit Özdağ ise bu ifadelere ilişkin, “Terbiyesiz tahrikçi
adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi
arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” paylaşımını yapmıştı.3230
https://www.youtube.com/watch?v=R-ESu7EJHHM
https://www.evrensel.net/haber/432873/sedat-pekerden-suleyman-soylu-ile-ilgili-iddia-koruma-polisimi-o-verdi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-sedat-pekerin-isaret-ettigi-akrabanin-nikah-sahidi-cikti-1836025
3221 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-dorduncu-video-koruma-polisimi-sen-vermedin-mi-suleyman-soylu-temiz-suleyman-in-istifa-olayi-var-ya-bir-gunonce-robot-hesaplardan-tweetler-hazirlandi,38805
3222 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpden-sedat-pekerin-yayinladigi-videolarla-ilgili-aciklama-1835949
3223 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044494496-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-sedat-peker-aciklamasi-muhalefet-mafyatik-bir-sahsin/
3224 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044494496-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-sedat-peker-aciklamasi-muhalefet-mafyatik-bir-sahsin/
3225 https://www.haberturk.com/sert-tepki-son-dakika-omer-celik-siddetle-kiniyoruz-3070909
3226 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1392733555176914947
3227 https://www.ntv.com.tr/turkiye/suleyman-soyludan-sedat-peker-aciklamasi,-hxUzQfcK0yL6xrD3wWfmQ
3228 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/suleyman-soylu-sedat-pekere-yanit-verdi-6428652/
3229 https://twitter.com/cyberrights/status/1392807616993189890?s=1002
3230 https://www.evrensel.net/haber/432906/twitter-umit-ozdagin-hdpli-garo-paylani-tehdit-ettigi-paylasimini-kaldirdi
3218
3219
3220
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14 Mayıs 2021
● AA, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa önünde Filistinlilerin düzenlediği protestoda,
“Erdoğan sloganları yükseldi” dedi ancak sloganda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protesto edildiği anlaşıldı.
AA, “Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları yükseldi” haberinde, Filistinlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
seslenerek Gazze Şeridine askeri destek çağrısı yaptığını söyledi. “Erdoğan’a destek” olarak yorumlanan
sloganın, “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” olduğu ortaya çıktı.3231 23 Nisan 2013’te dönemin Başbakanı olan Erdoğan, Gazze’yi ziyarete gideceğini belirtmişti ancak üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen
ziyaret gerçekleşmedi.3232
15 Mayıs 2021
● İsrail’in işgali altında bulunan Doğu Kudüs’te 10 Mayıs’ta Filistinlilere açılan ateş sonucu 41 çocuk, 23 kadın olmak üzere 145 Filistinli hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı.3233
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.084 yeni hasta tespit edildiğini3234 ve 11.472 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 5.106.862 ile son 24 saatte 236 can kaybıyla toplam can kaybını 44.537 olarak açıkladı.3235
● CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Sedat Peker’in
akrabası Hakan Fazlıoğlu’nun nikah şahidi olduğu yönünde ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin sorular
sordu.3236
16 Mayıs 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesinin ardından
İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye’nin tepkilerini en sert şekilde ortaya
koyduğunu söyledi. Erdoğan, “Uluslararası camia da İsrail’in bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve
caydırıcı bir ders vermelidir” açıklamasını yaptı.3237
● Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş Spor Kulübü’nün taraftarları, şampiyonluk kutlamaları esnasında canlı yayında olan A Haber’i protesto ederek, “Yalancı A Haber doğru haber yap” sloganı attılar.3238
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda3239, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye yönelik “Düşkün Abdulkadir...Anlatacağım onu da. Ya da öbür videoda. Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Türk düşmanı bir veliahtı varmış. Ben onla anlaşmışım. Türkiye’yi karıştırmak için.
Hey gidi hey. Biz Türkiye'nin bir ağacına aşığız. Polisin askerin olmadığı yerde biz çıkarız. Vatan fedaileri.
Devlet kötü değil, devletin içinde namussuzlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz? Benle ilgili 5 milyar 3 milyar
dolarla kaçtı deniliyor. Namuslu olacaksınız. Sana o yazıları kimlerin yazdırdığını biliyorum. Düşkün Abdulkadir. Primci. Yazıklar olsun sana. Ankara'nın kulislerini en iyi öğrenen adam. Getirip eline veriyorlar,
neyin kulisi? Kimi kandırıyorsun” ifadelerini kullandı.3240 Peker, Bakan Soylu’yu hedef almayı sürdürdü.3241
17 Mayıs 2021
● CHP’nin 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı Muharrem İnce Genel Başkanlığında Memleket Partisi kuruldu. İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluşu için yapılan başvurunun aynı gün
içerisinde kabul edildiği belirtildi. İlk genel seçimini gerçekleştiren parti, CHP eski Yalova Milletvekili
Muharrem İnce’yi oy birliğiyle genel başkan olarak seçti.3242 Partinin sloganı, “Mavi” olarak belirlendi.3243
Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, “Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek. Mavi adalet demek,
mavi birlikteyiz demek. Birlikte yürüyeceğiz demek, geleceği birlikte kazanacağız demek” açıklamasını
yaptı.3244 Partinin yönetim kurulu üyeleri ise “Muharrem İnce, Genel Başkan; Gaye Usluer, Genel Başkan
Vekili ve Parti Sözcüsü; Hakkı Akalın, Genel Sekreter; Hüseyin Avni Akyol, Genel Başkan Yardımcısı;
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mescid-i-aksa-da-erdogan-sloganlari-yukseldi/2241339
https://www.diken.com.tr/aa-tezahurat-gibi-sundu-mescid-i-aksada-erdogan-protestosu/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilin-saldirilarinda-10-mayistan-bu-yana-41i-cocuk-23u-kadin-145-filistinli-hayatini-kaybetti/2242675
3234 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3235 https://www.haberturk.com/16-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-corona-virusu-son-dakika-vaka-sayisi-dunku-15-mayis-tablosu-3073313
3236 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-bulbulden-soyluya-8-sedat-peker-sorusu-1836415
3237 https://www.aa.com.tr/tr/filistin-saldiri-altinda/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-camia-israile-guclu-ve-caydirici-bir-ders-vermeli/2243393
3238 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/besiktasli-taraftarlardan-a-haber-ekranlarinda-a-haber-protestosu-1836564
3239 https://www.youtube.com/watch?v=H6MkwG47kK0
3240 https://www.evrensel.net/haber/433016/sedat-peker-5inci-videosunda-da-suleyman-soylu-ve-mehmet-agari-anlatti
3241 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-5-video-suleyman-soylu-ya-her-hafta-canini-bir-kere-yakacagim-dedi-mehmet-agar-iddialarini-surdurdu-344884
3242 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-muharrem-ince-parti-kurulus-dilekcesini-icisleri-bakanligina-verdi-memleket-partisi-kuruldu-41812715
3243 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-memleket-partisi-kuruldu-muharrem-incenin-a-takimi-belli-oldu
3244 trthaber.com/haber/gundem/memleket-partisi-kuruldu-581395.html
3231
3232
3233
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Özcan Özer, Genel Başkan Yardımcısı; Mehmet Ali Çelebi, Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü” olarak belirlendi.”3245 Memleket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin faaliyetteki 110’uncu siyasi partisi
oldu.3246
● Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Birliği (ILGA) Avrupa Teşkilatı tarafından hazırlanan 2021 Gökkuşağı Endeksine göre, Türkiye LGBTİ+ bireylerin yasal durumunun en kötü olduğu üç ülke arasında yer aldı. Listenin en altındaki ülke Azerbaycan olurken, Türkiye sondan ikinci ve
Ermenistan sondan üçüncü oldu. Rapor, LGBTİ+ bireylerin ülkelerdeki eşitlik, aile, nefret suçları, nefret
söylemleri, vücut bütünlüğü, cinsiyetin yasal olarak tanınması gibi yasal ve politik durumlarını inceliyor.3247
● CHP’nin hazırladığı Dünya Mutluluk Raporuna göre, Türkiye 2013’te 77’inci sırada bulunurken,
2021’de 104’üncü sıraya geriledi. TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre de 2003-2020 arasındaki 17 yıl içerisinde mutsuz olduğunu belirten kişi sayısı ikiye katlandı. Açıklamasında, “Bangladeş ve
Gine’de yaşayan insanlar ve aileler bile ülkemizin vatandaşlarından daha mutludur” denildi.3248
18 Mayıs 2021
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Halk TV’de, “Soylu’ya çok yakın bir gazeteci Peker ile
görüşme gerçekleştirdi mi? ‘Yeni videolar yayınlama.3249 Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama
sinirlenme, kapatalım bu işi’ dedi mi” sözünün üzerine Hadi Özışık iddialara, “Soylu ile Peker arasında
haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir” yanıtını verdi.3250 Bu yalanlama üzerine
Sedat Peker, İnternethaber’in sahibi Hadi Özışık ile 12 Mayıs’ta gerçekleştiği anlaşılan on dakikalık görüntülü konuşma3251 kaydını yayınladı.3252 Peker, paylaştığı video3253 için “İnternethaber sitesinin sahibi olan
Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu ile benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil
duruma düşürmem” 3254 yazdı. Peker, Nisan’da Soylu aracılığıyla Türkiye’ye dönmeyi beklediğini yineledi.3255 Görüntü itibariyle Hadi Özışık, üçüncü video ardından Peker’i aradı ve “Benim ismimi neden geçirdin? Benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır” diye sordu.3256 Sonrasında Özışık, Soylu ile görüşmeye
kardeşi Süleyman Özışık’ın gittiğini söyledi.3257 Peker, bu 1.29 dakikalık ikinci görüşmeyi de paylaştı.3258
Peker, “Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi
dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” dedi.3259
● AİHM, Türkiye’nin 2009 yılında İran-Türkiye sınırını at üstünde geçerken üzerlerine ateş açılınca
yaralanan Bişar Ayhan ve hayatını kaybeden Murat Yılmaz’ın “yaşam hakkının ihlal edildiğine” ve “yeterli
soruşturma yapılmadığına” hükmederek, Ayhan’a 65.000 Euro tazminat ve 1.000 Euro dava masrafı, Yılmaz’ın yakını olan dokuz kişiye de toplam 65.000 Euro tazminat ödenmesine karar verdi.3260
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı
“Tam Kapanma-Tam İhlal” rapora göre, Covid-19 virüs salgınına karşı uygulanan tam kapanma döneminde
hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği öne sürüldü. Raporda, en az 33 toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ihlali,
26 ifade ve basın özgürlüğü ihlali, 21 yaşam hakkı ihlali ile 41 haber ve içeriğin erişime engellendiği belirtildi. Rapora göre en az 16 kadın cinayeti gerçekleşirken, 14 “şüpheli” kadın ölümü tespit edildiği kaydedildi. Kadın cinayetlerinin yüzde 44’ünün evde gerçekleştiği, 16 kadın cinayetinin sekizinin kocaları tarafından gerçekleştirildiği ve öldürülen kadınların yüzde 63’ünün 36-65 yaşları arasında olduğu belirtildi.
Raporda, 17 günlük tam kapanma sürecinde alkollü ürünlere fiili yasak uygulandığı ve ürün yasağı kapsamında hijyenik pedler dahil cinsel sağlık ürünlerinin satışına yasaklama getirildiği ifade edildi.3261
https://www.aa.com.tr/tr/politika/memleket-partisinin-kurulus-dilekcesi-icisleri-bakanligina-verildi/2244678
https://www.amerikaninsesi.com/a/ince-liderligindeki-memleket-partisi-resmen-kuruldu/5893649.html
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-g%C3%B6kku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-endeksinde-sondan-ikinci/a-57554746
3248 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/banglades-ve-gine-halki-bile-bizden-daha-mutlu-6434977/
3249 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-peker-hadi-ozisik-ile-gorusmesini-yayinladi-haber-1522710
3250 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-bu-kez-hadi-ozisik-ile-gorusmesinin-videosunu-paylasti-1837361
3251 https://www.youtube.com/watch?v=b3MJuLAStho
3252 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-4-videoyu-yayimlamadan-once-hadi-ozisika-izlettirmis-1837379
3253 https://twitter.com/sedat_peker/status/1394721863549526020
3254 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dikkat-ceken-iddia-erdogan-ile-soylu-sedat-peker-hakkinda-gorustu-6438173/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
3255 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-icisleri-bakani-soylu-ya-aracilik-yaptigini-yalanlayan-hadi-ozisik-la-gorusme-kayitlarini-yayinladi-rezil-ederim,38955
3256 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-ifsasindan-birkac-saat-once-hadi-ozisik-ispatla-yakani-birakmayacagim-345229
3257 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105181044536212-sedat-peker-bakan-soylu-ile-arasinda-aracilik-yaptigi-iddialarini-reddeden-ozisik-ile-gorusme/
3258 https://twitter.com/sedat_peker/status/1394724407508090890
3259 https://www.evrensel.net/haber/433226/sedat-peker-gazeteci-hadi-ozisik-ile-yaptigi-gorusmenin-kaydini-yayimladi
3260 https://halktv.com.tr/turkiye/turkiye-aihmde-bugun-bes-dava-kaybetti-on-binlerce-euro-tazminat-odeyecek-458454h
3261 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiye-genelgelerle-yonetiliyor-6507952
3245
3246
3247
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● Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesine
ilişkin yeni gizlilik ilkeleri uyarınca getirilen değişiklikleri paylaştı. Koç, “Fotoğraf, video ve dosyaların
sunuculardan silinmeme ihtimali, bazı durumlarda mesajların da sunucularda saklanma ihtimali, ödeme verilerine ilişkin belirsizlikler, telefona ve bağlantıya ilişkin veri toplama ihtimali, IP adresi, telefon numarası,
konum gibi verileri toplama, üçüncü taraflara kullanıcı verilerini paylaşma, paylaşılan kişisel verilerle profil
analizi yapma ve ürün pazarlama, kişisel verileri kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali”
şeklindeki yeni değişikliklerin uygulanacağını belirtti.3262
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,3263 “Bildiğiniz üzere, Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan
vermedi. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Netanyahu, siyasi rakiplerini
baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı” dedi.3264 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun3265 konuya
ilişkin, “Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar
aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık” dedi.3266
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Cumhur
İttifakı’nın üçüncü ortağı olduğunu söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nde mafya bildiri yayınlıyor. ‘Hele
Kılıçdaroğlu var ya onun da burnundan getireceğiz’ diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü
kesemez” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı bir ittifak! Cumhur İttifakı ve mafya iç içe
geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz” diye konuştu.3267
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın 3. ortağının mafya olduğunu söyleyen
CHP Genel Başkanı, bize kalırsa önce kendine bakmalı. Terör örgütü ile ittifak kuran partinin mafyadan
dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız” 3268 dedi.3269
19 Mayıs 2021
● Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alınmasına yönelik çağrıda bulunulan raporu 480 “evet”, 64 “hayır”, 150 “çekimser” oy ile kabul etti. Dışişleri
Bakanlığı, konuya ilişkin, “Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, (AP’nin) nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir” açıklamasında bulundu. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan “AB-Türkiye 2019-2020 Türkiye
Rapor ’da, Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında eleştiriler
yöneltildi. Raporda, AB-Türkiye ilişkilerinin tarihi olarak en düşük seviyesinde olduğu tespiti yapıldı. Kabul edilen bir değişiklik önergesiyle Türkiye’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etmesi çağrısında
bulunuldu ve bunun Türk ve Ermeni halkları arasındaki barışa katkı sağlayacağı ifade edildi.3270 Türkiye
Dışişleri Bakanlığı ise, “Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde,
AP’nin nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir” açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca AB üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların
süreceği vurgulandı.3271
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber’in sahibi Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hakkında “hakaret”, “iftira” ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.3272 Soylu, Hadi Özışık’ın Sedat Peker ile
arasında arabuluculuk yaptığı iddialarını reddetti ve Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtti. Soylu,
https://www.egehaber.com/cumhurbaskanligindan-whatsapp-kullanan-herkesi-ilgilendiren-aciklama-399508/
https://www.haberturk.com/iyi-parti-lideri-aksener-den-aciklamalar-3075266
https://www.haberturk.com/iyi-parti-lideri-aksener-den-aciklamalar-3075266
3265 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1394594019611713538
3266 https://www.haberturk.com/son-dakika-iyi-parti-lideri-aksener-in-netanyahu-benzetmesine-tepki-3075527
3267 https://www.haberler.com/kilicdaroglu-ndan-sedat-peker-in-iddialari-14140198-haberi/
3268 https://www.ntv.com.tr/turkiye/bahceliden-chpye-sedat-pekertepkisi,5hsrbjMb60mgqF2UXUALPg
3269 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhp-lideri-bahceliden-aciklamalar-6437024/
3270 https://halktv.com.tr/turkiye/ap-turkiye-raporunu-kabul-etti-458593h
3271 https://tr.euronews.com/2021/05/19/avrupa-parlamentosu-ab-nin-turkiye-ile-tam-uyelik-muzakerelerini-ask-ya-almas-n-istedi?fromBreakingNews=1
3272 https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-gazeteciler-hadi-ve-suleyman-ozisik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu/2247011
3262
3263
3264
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“Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular.
PKK ile terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma başka bir şey gelseydi de
bugünleri görmeseydim” açıklamasını yaptı.3273 Özışık, Soylu’dan özür dileyerek, “Soylu ile yıllardır süregelen bir hukukum var. Peker’i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meşgul eden
tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Soylu’nun haberi ve bilgisi
yoktu-olamazdı da. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma aittir”
dedi.3274
● İçişleri Bakanı Soylu, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında3275 Sedat Peker’in iddialarını yalanlayarak, evine yapılan operasyon emrini bizzat verdiğini söyledi. Soylu, “Koruma benden 1,5 yıl önce verilmiş. Benim zamanımda alınmıştır. Eve yapılan operasyonda onlarca kadın polis vardı. Bir kurguyla karşı
karşıyayız. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Birinci ve ikinci videoyu izledim, hedef Türkiye”
dedi.3276 Soylu, “Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir” notuyla
yayını paylaştı.3277 Peker, Soylu’ya yarınki videoyu önceden çektiği için sonraki videosuyla yanıt vereceğini
açıkladı.3278 Soylu, Peker’in ayda 10 bin dolar gönderdiği bir siyasetçi olduğunu söyledi.3279 CHP Grup
Başkanı Özgür Özel, “Soylu, açığa çıkan kirli ilişkilerini kamuoyunu trolleyerek kapatmaya çalışıyor. Sedat
Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır! Bu kişi halen vekilse dokunulmazlığını hemen kaldıralım! AKP üyesi ise daha fazla merakta kalmayalım”3280 dedi.3281
20 Mayıs 2021
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, 18 Mayıs’ta Twitter’da gazeteci Hadi Özışık’la
ilgili ses kaydını yayınlamasının ardından tepki çeken İnternethaber kurucusu Özışık’ın tv100’de ekranlara
gelen “Sağlı Sollu” programdaki görevine son verildiği iddia edildi. Özışık ise, programdan kendi isteği ile
ayrıldığını belirterek “Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim” dedi.3282 tv100 ise, “Sağlı Sollu” programında bu hafta Özışık yerine Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın konuk olacağını duyurdu.3283 Ayrıca Hadi Özışık, “Beni
Sedat Peker aradı ben değil, görüşmenin kaydedildiğimi bilmiyordum. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim, kendimle yüzleştim” açıklaması yaptı.3284
● Sedat Peker, yayımladığı altıncı videosunda3285, bir AKP’li vekil ricasıyla Hürriyet’e Eylül
2015’te saldırı organize ettiğini3286 ve böylece gazeteyi satması için Doğan Medya Grubu’na baskı süreci
başlatıldığını öne sürdü.3287 Peker, “Hürriyet gazetesi… Sizin gazetenizi ben bastırdım. Suç ikrarı yapıyorum. Bastırtmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz. Milletvekili, ‘Bizim gençlik kollarından birtakım arkadaşlar gidecekler. Onlar profesyonel değil. Sen böyle artık… Ben gönderdim…’ Lan ne oldu maaşı kadar namusu olanlar. Savcılar işte ikrar, delil. Ben yaptım. Milletvekili söyledi…
Aydın Doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Bir taraftan devam eden mahkemeyle…” dedi.3288 Peker, sonrasında Doğan’ın medya grubunu Ziraat Bankası’nın
kredi desteğiyle satın alan Yıldırım Demirören için “Senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Namussuzsunuz ulan. Demirören, seni adım adım takip edeceğim. Ancak ona da bir isim vereceğim, çünkü o isme
layık değil. Adana bölgesinde pamuğa Çukurova'da ‘pambık’ derler. Bundan sonra bu arkadaşı ‘Pambıkören’ diye yoklamalarda sayacağım” diye konuştu.3289 İçişleri Bakanı Soylu’nun Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
https://www.superhaber.tv/suleyman-soylu-superhabere-konustu-yarin-hadi-ve-suleyman-ozisik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagim-haber-339326
https://www.haberturk.com/sedat-peker-gorusmesine-hadi-ozisik-tan-aciklama-3076475
3275 https://www.youtube.com/watch?v=fqb5PFM2rHA
3276 https://www.trthaber.com/haber/guncel/icisleri-bakani-soyludan-suc-orgutu-lideri-sedat-pekerin-iddialarina-sert-yanit-581988.html
3277 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soyludan-sedat-pekere-videolu-jet-yanit-1837742
3278 https://twitter.com/sedat_peker/status/1395133858174091271
3279 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialari-sonrasi-canli-yayinda-operasyon-goruntulerini-paylasti,953387
3280 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1395286664415698948
3281 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ozgur-ozelden-soyluya-10-bin-dolar-alan-siyasetci-tepkisi-kapatmaya-calisiyor-1837730
3282 https://www.indyturk.com/node/361876/haber/tv100-ve-habert%C3%BCrkteki-programlardan%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iddia-edilen-hadi-%C3%B6z%C4%B1%C5%9F%C4%B1k
3283 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gorevine-son-verilen-hadi-ozisikin-yerine-gelecek-isim-belli-oldu-1837737
3284 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hadi-ozisiktan-yeni-sedat-peker-aciklamasi-bir-gazeteci-olarak-sohbet-ettim-1837906
3285 https://www.youtube.com/watch?v=LELh7_8SMlY&t=2s
3286 https://www.dw.com/tr/mafyayla-karanlık-ilişkiler-medyaya-nasıl-yansıdı/a-57601201
3287 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57185878
3288 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-6-nci-videoda-itiraf-akp-li-vekil-istedi-hurriyet-i-bastirdim-345313
3289 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-6-videosunu-paylasti-yasanan-catismanin-kirilma-noktalarini-anlatti-tayyip-erdogan-sonrasina-kimin-planlari-varsa-bizimahvedecekler-dedim,38983
3273
3274
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3290

Kalın’ı takip ettirdiğini öne sürdü.
Bu arada AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, “Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş.
Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin
bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş. Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması
kararı aldığımızda kendisinin 'ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını' ve 'bizim çocuklar bu
eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir' dendiğini söylemiş. Böyle bir kerameti
kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren 'basma' hadisesinin kim
tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur” Paylaşımları yaptı.3291 Ancak Boynukalın, daha sonra bunları sildi.3292
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı
Meral Akşener hakkında “kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakarette bulunulduğu” iddiasıyla 250.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’un sunduğu dava dilekçesinde, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya hakaret kastıyla
benzetildiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve medeni kanunla ilgili hükümleri, AHİM, Yargıtay ve
Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde Akşener’in ifade özgürlüğü sınırlarını ihlal ettiği savunuldu.3293
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 856 yeni hasta tespit edildiğini3294 ve 9.385 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 5.160.423 ile son 24 saatte 207 can kaybıyla toplam can kaybını 45.626 olarak açıkladı.3295
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener3296, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti sırasında, bir
grup tarafından sözlü ve fiziki saldırı girişimiyle karşılaştı.3297 Akşener, “Ne İkizdere’de ne Çayeli’nde herhangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok
üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli’ne ne İkizdere’ye yakıştı. Biz partimizi, kendimizi övmek, propaganda
yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya, sesini duyurmaya çalışan
köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın
yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir.” dedi.3298
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Akşener’in Rize İkizdere ziyareti sırasında uğradığı provakasyona ilişkin,3299 “Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan” dedi.3300
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kapatılan Zaman’ın eski köşe yazarı Ahmet Turan Alkan hakkındaki
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla verilen kararı bozdu. 3301 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendiren Daire, delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucunda suç vasfında yanılgıya düşüldüğü gerekçesiyle,
Alkan hakkında “örgüt üyeliği” suçundan verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Alkan’ın eylemlerinin
“örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaksızın yardım” suçunu oluşturduğuna karar vererek bozan Daire,
dosyayı yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.3302
● Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) “Mart-Nisan aylarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddet Raporu”nda3303 Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesi sonrası sahada hak
ihlallerinde büyük ölçüde artış olduğu belirtildi.3304
21 Mayıs 2021
● TGC Yönetim Kurulu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Soylu arasında arabuluculuk girişimi nedeniyle gazeteci Hadi Özışık’ın oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-6-video-suleyman-soylu-ibrahim-kalini-takip-ettiriyor-1837725
https://odatv4.com/akpli-boynukalin-sedat-pekeri-dogruladi-20052159.html
https://www.evrensel.net/haber/433330/sedat-pekerin-hurriyet-saldirisiyla-ilgili-boynukalindan-aciklama-cok-rahatladim
3293 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-aksener-hakkinda-250-bin-liralik-manevi-tazminat-davasi-acti/2248256
3294 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3295 https://www.haberturk.com/20-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3077602
3296 https://www.indyturk.com/node/362196/siyaset/meral-ak%C5%9Fenere-rize-ziyaretinde-sald%C4%B1r%C4%B1
3297 https://www.haberturk.com/aksener-e-tepki-son-dakika-iyi-parti-lideri-aksener-in-ikizdere-ziyaretine-gerginlik-3078005
3298 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044553941-iyi-parti-genel-baskani-meral-aksener-rizedeki-protestoyu-degerlendirdi/
3299 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1395349426537963522
3300 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-aksenere-destek-6441441/
3301 https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-ahmet-turan-alkan-hakkindaki-onama-kararini-bozdu/
3302 https://kronos34.news/tr/yargitay-ahmet-turan-alkan-hakkindaki-onama-kararini-bozdu-suc-vasfinda-yanilgiya-dusuldu/
3303 https://t24.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinin-iptal-karariyla-hak-ihlalleri-artti,953577
3304 https://drive.google.com/file/d/1jvXq5ce9itZ3dIFsCmVxYUOeLzOijZ7t/view
3290
3291
3292
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verdi. TGC açıklamasında, “Üyemiz Özışık’ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü’nde belirtilen kuruluş
amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer
alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar
içinde olduğu tespit edilmiştir” denildi.3305
● Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik iddialarına ilişkin soru yöneltti. Turan, “Efendim son günlerde gündemi meşgul eden
konular var. Burada narko-bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda,
metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Üç
buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok
mu” dedi.3306 Varank, “Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bu
kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin ben sana cevabını
vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir
ilişkimiz olması mümkün değil” derken Pakdemirli ise soruyu yanıtlamayı geçiştirdi.3307
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, AA muhabiri Musab Turan’ın soru sorduğu videoyu
Youtube hesabında, “Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişir” başlığıyla yayımladı.3308 Peker’in, “Reis Sedat Peker” adlı kanalı ise YouTube tarafından tanınmış kişiye ait onayı
aldı. Türkiye’de son dönemin siyaset, derin devlet, mafya ilişkisine dair iddialarını içeren videoların izlenme
sayısı 25 milyonun üzerine çıktı.3309
22 Mayıs 2021
● Avukat İsmail Sami Çakmak, İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
hakkında toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelgeye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.3310 Çakmak, genelgenin “Anayasa’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı,
özel hayatın gizliliği, düşünce ve kanaat hürriyetine ilişkin” maddelerine aykırı olduğunu söyledi.3311 Ayrıca, Soylu’nun genelgenin Anayasa’ya uygun olduğu yönündeki sözleriyle “suça iştirak ettiğini” belirtti.3312
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haklarında suç duyurusunda bulunması üzerine başlattığı soruşturmada, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık’a ait internethaber.com ofisinde polis araması gerçekleştirildi. Bazı medya kuruluşlarında, operasyon kapsamında Özışık
kardeşlerinin evlerinin de arandığı iddia edildi. Aramada her ikisine ait telefonlar ile dijital materyale el
konulduğu belirtildi.3313 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bilgi notunda, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Mayıs 2021 tarihli talimatına istinaden şüpheliler Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın sahibi
olduğu Ataşehir adresli ‘İnternethaber’ isimli iş yerinde arama yapılmış; arama sonucunda şüpheli şahısların kullanımında olan telefonlara ve dijital materyale el konulmuş olup iş yeri aramasında başkaca suç ve
suç unsuruna rastlanmamıştır” denildi. Özışık kardeşlerin sahibi olduğu internethaber.com’daki kaynaklar
ise polis baskını yapılmadığını söyledi. Kaynaklar, “Özışık kardeşlerin daveti üzerine polis, internethaber.com sitesinin bürosuna geldi, iki cep telefonu ve iki bilgisayar alındı” denildi.3314

https://halktv.com.tr/gundem/turkiye-gazeteciler-cemiyetinden-hadi-ozisik-karari-458820h
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aa-muhabirinden-iki-bakani-sok-eden-soru-6443606/
https://www.diken.com.tr/aa-muhabiri-bakanlara-soyluyu-sordu-kimse-kulaklarina-inanamadi/
3308 https://www.youtube.com/watch?v=u8t_jMP9E4c
3309 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105211044559828-youtubedan-sedat-peker-karari/
3310 https://www.birgun.net/haber/bakan-soylu-ve-emniyet-genel-muduru-aktas-hakkinda-suc-duyurusu-345606
3311 https://halktv.com.tr/gundem/erdal-erenin-avukatindan-suleyman-soylu-hakkinda-suc-duyurusu-458880h
3312 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-hakkinda-suc-duyurusu-1838288
3313 https://www.dw.com/tr/%C3%B6z%C4%B1%C5%9F%C4%B1k-karde%C5%9Flerin-ofisine-polis-bask%C4%B1n%C4%B1/a-57630173
3314 https://halktv.com.tr/gundem/ozisik-kardeslerin-is-yerleri-arandi-internethaber-baskin-yok-davet-var-458900h
3305
3306
3307
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● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması
3316
Komisyonu’nda yaptığı sunumda , salgın döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir
(hoş görülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söyledi.3317
3315

23 Mayıs 2021
● AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela ziyaretiyle uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin iddialara karşı , “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi
Ocak’ta, Şubat’ta değil geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Covid-19 ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç
sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir”
yanıtını verdi.3318
● Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı yedinci videoda3319, Venezuela’nın yeni uyuşturucu güzergahı3320 olduğunu belirterek, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu
Erkam Yıldırım için “Binali Yıldırım’ın oğlu kirli para trafiği için Venezuela’ya gitti” iddiasını ortaya attı.
Peker, 24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülen gazeteci Uğur Mumcu ve 6
Temmuz 1996 Lefkoşa’da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı
Mehmet Ağar ve eski MİT’çi Korkut Eken’i işaret etti. Peker, Korkut Eken’in Kutlu Adalı’nın öldürülmesini istediğini de öne sürdü. Peker, “Ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana, Atilla Peker’i, Çok iyidir,
uzmandır’ dedim. THY uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler, Korkut Eken,
Atilla bu cinayetten ne kadar önce (Kıbrıs’a) gittiler. Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman
geçti, döndüler 3-4 gün sonra. Korkut abi ile konuştuk, ‘Tekrardan gideceğiz’ dedi. Sonra orada başka bir
bunlara bağlı ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abi ile, “Halloldu” dedi. Atilla Peker, kanser ameliyatı oldu,
evde yatıyor. Namuslu adamdır. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Ben öldürsek öldürdük derdim,
çünkü zaman aşımına girdi. Bir şeyden korktuğum için değil”3321 diye konuştu.3322 Peker, gazeteciler
Mumcu ve Adalı yanı sıra Kürt iş insanları Savaş Buldan, Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Hacı Karay,
Fevzi Aslan ve yeğeni Şahin Aslan öldürülmeleride Mehmet Ağar’ı sorumlu tuttu.3323 Peker, AA muhabiri
Musab Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sorularıyla ilgili “Muhabirin abisi FETÖ’cüymüş dediler. Bilmiyor muydun abisinin FETÖ’cü olduğunu?” ifadesini kullandı.3324 Bu arada Peker’in videoları dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını
bünyesinde puanlama ve listeleme özelliğine sahip Internet Movie Database'e (IMDb) alındı.3325
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker3326 ve yanındaki Yunus Olcay,
Muğla’da gözaltına alındı.3327
● Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin JİTEM
davasında arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararını
bozduğunu avukatlara tebliğ etti.3328 Mahkeme’nin, kararı 5 Nisan’da aldığı açıklandı. Kararda, “Olaylarda
ele geçen kovan ve mermi çekirdeklerinin menşei, kullanımlarına ilişkin aidiyetleri, bunların ve diğer maddi
olguların birbirleri ile ilişkisi, itham edilen failler, hedef alınan maktuller, organizasyon, oluş ve netice itibariyle olaylar arasında bir irtibat bulunup bulunmadığının değerlendirilmemesi, sadece sanık Ayhan Çarkın’ın beyanları arasında var olduğu bildirilen bir kısım farklılıklara işaret edilmek; ancak maddi olaylarla
uyuşan bildirimlerinin ise irdelenmemek suretiyle, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, Sanıklar hakkında
beraat kararları verildiği sırada uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK’nun 232/6. maddesine
aykırı davranılması…” ifadeleri kullanıldı. Dosya kapsamında sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan,
https://www.aile.gov.tr/haberler/bakanimiz-sayin-yanik-tbmm-kadina-yonelik-siddetin-sebeplerinin-belirlenmesi-arastirma-komisyonunda-konustu/
https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=151314
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bakan-derya-yaniktan-kadina-yonelik-siddete-skandal-yanit-hosgorulebilir-1838344
3318 https://www.haberturk.com/son-dakika-ak-parti-genel-baskanvekili-binali-yildirim-dan-sedat-peker-aciklamasi-3081419
3319 https://www.youtube.com/watch?v=7ivcvcWmOPI
3320 https://twitter.com/sedat_peker/status/1396480720009408512
3321 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/muglada-sedat-pekerin-kardesi-gozaltina-alindi-41816692
3322 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57219829
3323 https://www.dw.com/tr/izmir-ve-diyarbak%C4%B1r-barolar%C4%B1ndan-pekerin-iddialar%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-su%C3%A7-duyurusu/a-57640732
3324 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-7-video-ugur-mumcu-ve-kutlu-adali-cinayetleri-yeni-kokain-rotasi-soylu-agar-ve-binali-yildirim-in-ogluna-dairiddialar-345647
3325 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105231044567270-sedat-pekerin-videolari-imdbde-listelenmeye-basladi/
3326 https://www.dw.com/tr/sedat-pekerin-kardeşi-gözaltına-alındı/a-57636055
3327 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-sedat-pekerin-kardesi-muglada-gozaltina-alindi-6512471
3328 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57219588
3315
3316
3317
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Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Nurettin Güven, Mahmut Yıldırım ve Muhsin Korman, “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçundan yargılanıyordu.3329
● Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyareti
sırasında3330 esnaf ile korumalar arasında yaşanan arbede gerekçesiyle İyi Parti Erzurum Yakutiye İlçe Başkanı Fatih Güney ve İyi Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel hakkında soruşturma
başlattı.3331
● AA’nın işine son verdiği muhabir Musab Turan, DW Türkçe’ye verdiği demeçte, “Kimseden emir
almadım, gazeteci olarak mesleğimin namusunu kurtarmak adına ‘Bu artık sorulmalı’ dedim ve sordum.
Pişman değilim” açıklaması yaptı. Turan, devamla, “Haber ajanslarının genel müdürlerine bakanların
edeceği bir telefonla bu soruların ve verilen cevapların ana akım medyada yer bulamayacağını bildiğimden kendi Instagram hesabımda yayınlamak üzere yanıtı telefonumla video çektim ve herkesin merak ettiği soruların cevaplarını duymalarını sağladım. Peker diye bir adam çıkmış bir sürü iddia ortaya
atıyor ve inandırıcı şekilde şeyler söylüyor, deliller veriyor. Buna ilişkin bir beklenti ver kamuoyunda.
İnsanlar sorulara cevap duymak istiyor ama devlet diye bir şey ortada yok. Kimse devlet nezdinden
olaya ilişkin bir şey söylemiyor. Dolayısıyla ben de devleti karşımda görünce ‘Ben bunu sormalıyım’
dedim. Ben mesleğimin gereğini yaptım. Gazetecinin görevi soru sormaktır” dedi.3332
24 Mayıs 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV yayınında, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat
Peker’in iddialarıyla ilgili “Hepsi saçmalık, sapkınlık var. Bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor ve sessizlik
hakım. İpe sapa gelmez olarak görmedim ama sözcülük yapıyor” dedi. Soylu, Peker’e koruma polisi verilmesi gerekçesi için “DHKP-C’nin uydurma tehdidi” olduğunu ve organize suç örgütüne operasyon yapılacağı için koruma polisi ekibini geri çekmediğini söyledi. Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu’yla ilgili “Kaftancıoğlu’nun korumalarını aldık tehdit etti. Tehdit olmayan birisine koruma vermemiz
gerekir mi? Korumasını aldım 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti” iddiasında bulundu. Peker’in “dönüş biletimdi” iddiasına ise, “Bir genç kıza tecavüz eden adamın önünü nasıl açabilirim” yanıtını verdi. Soylu, Peker’in Kutlu Adalı cinayetine dair söylediklerinin araştırılacağını belirtti. Soylu, 2017’de oğlu Engin Levent
Soylu’nun arabasında arama yapıldığı iddiasına ilişkin “Oğlumun arabası durdurulmadı. Benden önceki
İçişleri Bakanı’nın oğlunun evinden para sayma makinesi çıktı” tepkisini gösterdi.3333 Soylu, Mehmet
Ağar’ın Bodrum’da Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı için “Ben olsam 48 saat içinde bırakırım” yanıtını verdi.3334 Soylu, istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, “Hiç düşünmedim. Ben Türkiye’de en çok istifası istenen adamlardan biriyim” dedi. AKP tarafından yalnız bırakıldığına ilişkin soruyu
ise, “Kesinlikle yalnız değilim, hiçbir şekilde. Yalnız olup olmadığımı görürsünüz” olarak yanıtladı.3335
Soylu, “Açık ve Net” programında Kübra Par moderatörlüğünde, gazeteci Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.3336 Ancak Soylu’ya başlagıçta uzunca süre
soru sorulmaması ve sorulara yanıt alınamaması eleştirildi.3337
● Diyarbakır Barosu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in sosyal medya platformlarında
paylaştığı videolarındaki iddialarda adı geçenler hakkında ve 1990’lı yıllarda başta Diyarbakır olmak üzere
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşanan cinayetlere ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi talebiyle suç duyurusunda bulundu. Türk Ceza Kanunu’ndaki uluslararası bir suç olan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının
işlemeyeceğini belirten açık hükme dikkat çekildi.3338 İzmir Barosu da, “2 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021
tarihleri arasında Peker isimli şahsın YouTube hesabında yayınlanan yedi ayrı videoda belirttiği hususlarla
ilgili olarak; Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım ve videolar incelenip

https://www.evrensel.net/haber/433557/ankara-jitem-davasinda-tarihi-karar-mehmet-agar-hakkindaki-beraat-karari-bozuldu
https://www.evrensel.net/haber/433567/aksenerin-ikizdere-ziyaretine-dair-iyi-partili-2-kisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi
https://www.haberler.com/rize-deki-gerginlik-sonrasi-vatandasa-saldiran-14150749-haberi/
3332 https://www.dw.com/tr/soylu-sorusu-y%C3%BCz%C3%BCnden-kovulan-aa-muhabiri-kimseden-emir-almad%C4%B1m/a-57636341
3333 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57236528
3334 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/icisleri-bakani-soyludan-sedat-peker-aciklamasi-6448757/
3335 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-soylu-sedat-pekerin-iddialarina-iliskin-aciklamada-bulunuyor-1838872
3336 https://www.yeniakit.com.tr/video/bakan-soyludan-ak-partide-yalniz-mi-hissediyorsunuz-sorusuna-cevap-54994.html
3337 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-gazetecilerin-sorularini-yanitliyor,954411
3338 https://www.dw.com/tr/izmir-ve-diyarbak%C4%B1r-barolar%C4%B1ndan-pekerin-iddialar%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-su%C3%A7-duyurusu/a-57640732
3329
3330
3331
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gerekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında, Baro Başkanlığımız tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur”3339 açıklaması yaptı.
● İyi Parti Malatya İl Başkanlığı’na, gece geç saatlerde Vahap Ş. isimli bir şahıs tarafından sopa ile
saldırıda bulunuldu.3340 İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, “Hap içmiş bir kişi gece yarısı il binamızın giriş camlarını ve parti levhasını sopayla zarar vermiş bina girişinde kamera olduğu için saldırgan anında polisler
tarafından yakalanmıştır. Saldırganın verdiği ifadeler tutarsız ama bu saldırının kurumsal bir organizasyon
olduğunu düşünmüyorum. Belki bu saldırgana üç beş kuruş verip yönlendirenler olmuştur ama kurumsal
bir organizasyon yok. Saldırganın sicili de bayağı kabarıkmış zaten. İktidarlar gittiklerini gördükçe kendilerine fayda getirmeyecek yollara girerler bu da onlardan biri” dedi.3341
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş aldığını iddia ettiği siyasetçinin
açıklanması konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvuruda bulundu. Başvuruda, “Bakan Süleyman Soylu’nun bu şekilde dile getirdiği ve üstünü kapalı bıraktığı iddia, TBMM’nin saygınlığına gölge
düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. TBMM Başkanı olarak sizin asli göreviniz,
Meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını
sağlamaktır. İddia edildiği üzere organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa
ve söz konusu siyasetçi mevcut ya da geçmiş yasama dönemlerinde parlamentoda görev almışsa, derhal
kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır” denildi. Soylu, katıldığı bir televizyon programında Peker’e
ilişkin, “Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemişse hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” demişti.3342
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarına
ilişkin “Ortaklara tavsiyem, bu iddiaların savcılar tarafından mutlaka araştırılmasıdır. Soylu’nun da soruşturmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması, partisinin
geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçimi açısından elzemdir” dedi. Akşener, devamla, “İsimli,
cisimli, yerli iddialar var. Bu iddiaların çok vahim olduğu bir gerçek AK Parti içindeki aklı başındaki pek
çok insan bu konu ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Erdoğan da yani tek kişi olduğuna göre
partili cumhurbaşkanlığı meselesinde, ey ahali diyecek yargıya hadi bakalım yürüyün diyecek. Bunlar aile
olmuşlar birbirlerine taş atıyorlar. Türkiye'nin yurtdışındaki imajı, itibarı, saygınlığı ne hala geliyor. Susurluk kazasından sonra İçişleri Bakanı olan bir şahısım ben, her ne kadar Soylu tarafından stajyer kabul edilsem de ordinaryüs profesör olunca da böyle olunuyormuş, iyi ki de stajyer kalmışım. Ortaya saçılan bu
iddialar bu isnatlar adam gibi araştırılmazsa, doğru dürüst soruşturulmazsa ve kamuoyu bu konuda gerçekten ikna edilir objektiflik neticede kamuoyu ile paylaşılmazsa zaten seçilemeyecekti Sayın Erdoğan ama
gerçekten Abbas yolcu olur” diye konuştu.3343
25 Mayıs 2021
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin Susurluk
Kazası’nda ortaya çıkan devlet-mafya-siyaset ilişkisinin bugün AKP-MHP iktidarında sürdürdüğü söyledi.
Buldan, “Musa Anter cinayetinden Savaş Buldan cinayetine kadar işlenen bütün faili meçhul cinayetlerin
planlayıcıları, tetikçileri ve emir verenleri sansürlü bölümde saklı. 90’lardaki faili belli bin operasyonun
sahipleri bugün kim tarafından korunmaktadır? Kiminle ittifak halindedir. Bugün ortaya çıkan suçlarla birlikte etkili, geniş bir yargı süreci mutlaka başlatılmalıdır. Ki Susurluk Raporu’nun sansürlenen bölümü açıklansa bu gerçekler ortaya çıkacaktır” dedi.3344
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 693 yeni hasta tespit edildiğini3345 ve 9.375 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 5.203.385 ile son 24 saatte 175 can kaybıyla toplam can kaybını 46.621 olarak açıkladı.3346

https://twitter.com/izmir_barosu/status/1396740721252634624
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/iyi-parti-il-binasina-saldiri-6446632/
3341 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044569862-malatyada-iyi-parti-il-binasina-saldiri/
3342 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-sedat-peker-adimi-tbmmye-basvurdu-1838810
3343 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/meral-aksener-sedat-pekere-cevap-veremedikleri-icin-sozlerimi-carptirdilar-6448454/
3344 https://www.evrensel.net/haber/433717/pervin-buldan-musa-anter-savas-buldan-cinayetleri-o-bolum-h-l-sansurlu
3345 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3346 https://www.haberturk.com/26-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3083952
3339
3340
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● Odatv, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk yayınındaki açıklamalarına Sabah, Hürriyet, Takvim, Milliyet, Türkiye ve Akşam’da yer verilmediğini duyurdu.3347 Odatv’nin “Program bitti kimse
fark etmedi iktidar medyası yalnız bıraktı” haberi sonrasında bu kuruluşlarca Soylu’nun sözlerine yer verildiği belirtildi.3348
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, İçişleri Bakanı Soylu’nun Habertürk canlı yayınında
“Arkadaşım, tanırım” dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla3349 oldukça samimi olan görüntülü konuşmasını yayınladı.3350 Peker, kendisi için Soylu’nun “Pislik” ifadesi nedeniyle Hacıfazlıoğlu’ndan Ankara’ya giderek
duruma müdahale etmesini ve Berat Albayrak’a da Soylu nedeniyle düşman olduğunu söyledi.3351
● HDP’li Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin savunmasında İçişleri
Bakanı Soylu hakkında, “Soylu ile ilgili ifşaatlar, işte iftira mı dersiniz, suçlama mı dersiniz şeyler söyleniyor. Ankara Adliyesi’nden tık yok. Soylu bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uydurulmuş iki ya da üç gizli tanık beyanına dayanarak benim de aralarında bulunduğum partimin 30 yöneticisi bir
kez daha tutuklanabiliyor” dedi. Demirtaş, “Ey Soylu, bulduğun iki itirafçı bizimle ilgili beyanda bulunursa,
bizim terörist olmamıza yetiyor da, senin bizzat pasaport ve koruma verdiğin, senin koruduğun, senin partinin seçilmesi için miting yapmış valilerinin miting izni verdiği, önüne arkasına polis eskortu koyduğun
adam çıkıp ifşada bulununca boş işler mi oluyor” diye konuştu.3352
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarına “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna
tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek” yanıtını verdi. Bahçeli, “Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. İçişleri Bakanı
Soylu yalnız değildir. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların
Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün
değildir. TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanını
taşıyan Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir” dedi.3353
26 Mayıs 2021
● AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütü hükümlüsü Peker’in
İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelttiği iddialara ilişkin “Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de
İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız” dedi. Erdoğan, “İçişleri Bakanımız
Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir
rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti
gösteren bir başka işarettir. Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları bellidir. Erken seçim
diye boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran’dadır” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Ülkemizi suç örgütleriyle
kıskaca alma peşindeler. Türkiye’de sosyal kaos denemeleriyle, darbe girişimleriyle başarılamayan değişimin siyasete müdahale ile yapılacağını düşünenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz” görüşünü aktardı.3354
Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Rize ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin ise, “Gelin hanım
beni Netanyahu’nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü
gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen
kalkıp da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya
kalkarsan yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin
edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeline gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan
sonra da Trabzon’a gitmeye kalktı. Trabzon’da da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara’ya
döndü. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde
vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” dedi.3355

https://www.medyafaresi.com/haber/bakan-soylunun-aciklamalari-iktidar-medyasinda-yer-almadi/962367
https://odatv4.com/kendinizi-yalniz-hissediyor-musunuz-sorusuna-hayir-demisti-25052135.html
3349 https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/sedat-pekerin-son-videosundaki-resat-hacifazlioglu-kimdir-1839158
3350 https://www.youtube.com/watch?v=eVKbBqq3zAs
3351 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-yeni-video-resat-hacifazlioglu-yla-gorusmesini-paylasti-345979
3352 https://www.birgun.net/haber/selahattin-demirtas-bir-savci-hem-sorusturma-hem-de-durusma-savcisi-olamaz-345988
3353 https://www.dw.com/tr/bah%C3%A7eli-kimse-i%C3%A7i%C5%9Fleri-bakan%C4%B1na-tasma-ge%C3%A7iremeyecek/a-57652948
3354 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-hedef-icisleri-bakani-degil-turkiyedir-583644.html
3355 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-meral-aksenere-gelin-hanima-gayet-guzel-bir-ders-verildi-6451566/
3347
3348
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● HDP’nin,
organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının araştırılması konusunda
TBMM Başkanlığı’na sunduğu “araştırma komisyonu” talebi iktidar ortakları AKP ve MHP’nin oylarıyla
reddedildi.3357
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gelin hanım bunlar daha iyi günler” açıklamasına karşı “İşte biz, tam olarak da bu
nedenle, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz’3358 ve ‘Sayın Erdoğan ve arkadaşları
zor günler geçiriyor. Benim üzerimden sorulardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama… Rizeli kardeşlerimi
zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez”3359 yanıtını verdi.3360
● Artı TV’de “Emek ve Hayat” programının sunucusu Dilek Dündar kanaldan ayrıldığını duyurdu.
Dündar, “Karar vermem kolay olmadı ancak bir süredir haberciliğin yerine başka şeylerin konuşulduğu ve
yaşandığı bir yerde mesleğimi devam ettirebilmem artık mümkün değil. O nedenle Artı TV ile bugün itibariyle yollarımı ayırıyorum” dedi.3361
3356

27 Mayıs 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa hazırlığıyla ilgili “Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı
Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunabilirsek çok güzel olacaktır. Uzlaşma zemini oluşmazsa
Cumhur ittifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletin takdirine sunmakta kararlıyız”
dedi.3362
28 Mayıs 2021
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik, “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada, iki yıl altı ay hapis cezası verdi.3363 Demirtaş,
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020’deki duruşmasında yaptığı savunmadaki sözler nedeniyle sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.3364
● Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Binali Yıldırım’ın oğlu
Erkam Yıldırım’la ilgili “Türkiye’den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Araştırma yapılırsa ortaya çıkar.
İster Türkiye, ister Venezuela tarafında olsun bu konuda ifadeleri vardır” dedi. Deniz, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranan Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami hakkında “Zamanın ekonomiden
sorumlu başkan yardımcısı şimdi Petrol Bakanı olan Tareck El Aissami, bu hükümetin en güçlü bakanlarından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor. El Aissami, Türkiye-Venezuela ittifakının kilit isimlerinden. Zannediyorum sadece bu dönemde 4-5 kez Türkiye’ye ziyarete gitmişti. Bu anlamda ‘Olmuş olabilir’ diyorum. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığına izin veren ve bu işten çıkar sağladığı belirlenmiş isimler hâlâ hükümetimizde göreve devam etmekteler” diye konuştu.3365
● OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Aralık 2017’den bu yana KHK ile ilgili 126 bin 674 hak
ihlali başvurusundan 115.130’u üzerinde karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yüzde 91'i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır”
denildi. Açıklamada, 11.544 başvuru üzerindeki incelemenin ise sürdüğü aktarıldı ve 101.058 ihlal başvurusunun reddedildiği, 14.072 başvurunun ise kabul edildiği duyuruldu.3366
29 Mayıs 2021
● AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’de parti grubunda İyi Parti Genel
Başkanı Akşener’e yönelik kullandığı “Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Orada da gerekeni yaptılar.

https://www.gazeteduvar.com.tr/pekerin-iddialarinin-arastirilmasi-icin-verilen-onerge-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-haber-1523465
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sedat-peker-talebi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-6452522/
https://twitter.com/meral_aksener/status/1397516230513336322
3359 https://twitter.com/meral_aksener/status/1397555009244520448
3360 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aksenerden-erdogana-cevap-6451772/
3361 https://www.medyakoridoru.com/gundem/arti-tvde-ayrilik-ekran-yuzu-bu-mesajla-veda-etti-haberciligin-yerine-baska--24205/
3362 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-yeni-anayasada-uzlasma-olmazsa-milletimizin-takdirine-sunmakta-kararliyiz/2255835
3363 https://tr.euronews.com/2021/05/28/cumhuriyet-bassavc-s-n-hedef-gostermekle-suclanan-demirtas-2-y-l-6-ay-hapis-cezas-na-carpt
3364 https://www.dha.com.tr/politika/selahattin-demirtasa-hedef-gostermekten-2-yil-6-ay-hapis-/haber-1829435
3365 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-venezuela-i%C3%A7in-yapt%C4%B1r%C4%B1mlara-kar%C5%9F%C4%B1-bir-cankurtaran-oldu/a-57704221
3366 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ohal-komisyonunda-100-binden-fazla-basvuruya-ret-1839870
3356
3357
3358
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Daha neler olacak neler” ifadelerine AKP tarafından hazırlanan görselde ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde
verilmediği öne sürüldü.3367
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla3368 Ayasofya Camisi’nde yapılan “Örgün Eğitimle Hafızlık” programında, Üsküdar Yıldırım Beyazıd Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, “Bu ve bu gibi
mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde
ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir
daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma” dedi.3369 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “And olsun ki; Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e
yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. And olsun ki ; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız. And olsun” dedi.3370
● “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attıkları için KHK ile üniversiteden ihraç edilen akademisyenler, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in kendilerine yönelik “Oluk oluk kanlarını akıtacağız” sözünden dolayı özür dilemesiyle ilgili “O dönem kendisine düşen rolü oynadı” yorumunu yaptı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Cenk Yiğiter, “Peker manipülasyon sürecinin bir
parçasıydı. Bu manipülasyonun bir yerinde Peker bir yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Peker’in özrünün bir karşılığı yok” dedi. Akademisyen Sibel Özbudun, “Kan banyosunun özeti budur korku iklimi
yaratma parçasının bir parçası olmuştur Peker” diye konuştu.3371 Peker, Barış Akademisyenleri için, “Biz
bu yazıya teröre destek olmak amacıyla imza atmadık’ diyen olursa onlardan özür dileyeceğim’ dedim. Kötü
bir hayvanlık yaptık. O dostlardan özür dilerim” demişti.3372
30 Mayıs 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 582 yeni hasta tespit edildiğini3373 ve 6.933 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 5.242.911 ile son 24 saatte 134 can kaybıyla toplam can kaybını 47.405 olarak açıkladı.3374
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, yayınladığı sekizinci videoda3375, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a hitaben “Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu
oturup sizin karşınızda anlatacağım. Devlet bulup beni getirir, sıkıntı yok. Beni getirtmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip ağabey” dedi. Peker, “Filistin’e destek vermediğim yazıldı. Ben elimden geldiğinde destek verdim. Azerbaycan’da olay oldu SİHA’ları yolladık, Katar’da olay oldu askeri birlik kurduk. Azerbaycan’da SOCAR şirketi var. SOCAR’ın alt şirketleri var. Katar’da bankalarda paralar var. Filistin’de ne var?
Hamaset. Kardeşlerimizle beraberiz, kardeşlerimizle berabersen 10 tane SİHA da oraya yollayın. Hani beraberdik, öyle cami çıkışında bağırmakla olmaz o işler. Ya kardeşlerim Filistin’e, İsrail’e giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli” dedi. Peker, kurucusu Cumhurbaşkanlığı Eski Başdanışmanı Adnan
Tanrıverdi olan SADAT’ın3376 kendi adı üzerinden Suriye’ye, El Nusra’ya örgütüne silah, araç ve mühimmat yolladığını öne sürdü.3377
● İsmail Beşikçi Vakfı’nın 2020 yılında akademi dünyasında yaşanan hak ihlallerine dair hazırlanan
raporunda, beş başlık altında 100’e yakın ihlal iddiasına yer verildi. Raporda yer alan “KHK ile ihraç edilmiş
akademisyenlere yönelik devam eden hak ihlalleri” başlığında, “OHAL Komisyonu’nun başvuruları sonuçlandırmayı geciktirmesi nedeniyle AYM’nin kararıyla beraat etmiş 406 barış imzacısı akademisyen hala
göreve dönmeyi beklemektedirler. Fransa’da öğretim üyesi olan barış imzacısı Tuna Altınel, hakkında beraat kararı çıkmasına rağmen, pasaportundaki tahdidi kaldırma dilekçesi defalarca reddedildi” denildi. Üniversiteler için kullandığı “fuhuş yuvası” ifadesi hak ihlali olarak raporda yer aldı.3378
31 Mayıs 2021

https://www.yeniasya.com.tr/gundem/daha-neler-olacak-a-sansur_543724
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdoganin-katildigi-ayasofya-toreninde-bir-kez-daha-ataturke-lanet-okundu-6457925/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-gozlerinin-icine-baka-baka-ataturke-lanet-okudu-1840222
3370 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ayasofya-toreninde-ataturke-lanet-okunmasina-tepki-yagiyor-6457987/
3371 https://www.dw.com/tr/bar%C4%B1%C5%9F-akademisyenleri-peker-kendine-d%C3%BC%C5%9Fen-rol%C3%BC-oynad%C4%B1/av-57694635
3372 https://www.gazetefersude.net/haber-sedat-peker-baris-akademisyenleri-ne-hayvanlik-yaptik-o-dostlardan-ozur-dilerim-41598.html
3373 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3374 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-30-mayis-corona-virus-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-41821633
3375 https://www.youtube.com/watch?v=sYvs-m5hFso
3376 https://www.amerikaninsesi.com/a/bes-soru-bes-yanitta-sadat-islam-birligi-savunmasi-sirketi/5914866.html
3377 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-8-videosunu-yayimladi-iddialarini-surdurdu-1840354
3378 https://www.amerikaninsesi.com/a/akedemide-5-baslikta-100-ihlal-iddiasi/5909841.html
3367
3368
3369
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● Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat
Peker’in iddialarını araştırmak üzere bağımsız komisyon kuracaklarını açıkladı.3379 Şık, Meclis’te Peker’in
iddialarını araştırmak üzere komisyon kurulması önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, “Bunun için biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuruyoruz. İçinde gazeteciler ve hukukçular var.
Hep birlikte tüm bu iddiaları araştırıp dört başı mamur bir rapor haline getirmeye çalışacağız” dedi. Şık,
Türkiye’nin birçok yerinde çok sayıda polisin Peker’e istihbarat akıttığını ileri sürerek bu polislere belgeleri
kurulacak bağımsız komisyona iletmelerini çağrısında bulundu ve bu belgeleri yayımlayacak gazetecilerin
ve medyanın olduğunu söyledi.3380
● Google, kullanıcıları açısından “bulut” uygulaması üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolama özelliğini 1 Haziran’dan itibaren ücretli hale getireceğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, 15 GB’ta
kadar ücretsiz depolayabilirken daha fazla depolama seçeneği için ücret ödeyecek.3381
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Twitter’daki eski paylaşımlarını sildi.3382 Bu paylaşımlar
arasında, FETÖ’nün organizasyonları arasında olan Türkçe Olimpiyatlarına dair paylaşım da yer aldı.3383
1 Haziran 2021
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in kardeşi
Atilla Peker’in, gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma
başlattı. Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki makamlardan bilgi ve belgelerin isteneceği
belirtildi. Türkiye’de muhtemel delillerin toplanması için de çalışma başlatıldığı kaydedildi. Atilla Peker’in
ayrıntılı beyanına da başvurulacağı belirtildi. Adalı, 6 Temmuz 1996’da Kıbrıs’taki evinin önünde uğradığı
silahlı saldırıda öldürülmüş, cinayeti kimin işlediği belirlenememişti.3384
● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, müzisyen Yılmaz Çelik’in “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör
örgütü propagandası yapmak” suçlamalarından beraatına karar verdi.3385 Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması gerekçesiyle Çelik, 8 Aralık 2019’daki konseri ardından gözaltına alınmış, tutuklandıktan bir süre sonra ise adli kontrolle tahliye edilmişti.3386
● Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 salgınında son 24 saatte 129 can kaybı yaşanmasıyla3387 toplam
can kaybını 47.882 ve 7.112 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.256.516 olarak açıkladı.3388
2 Haziran 2021
● Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Haziran itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Kademeli Normalleşme” genelgesiyle konser yasaklaması devam edilmesi kararına tepkiler üzerine sanatçılara
Haziran ayında tek sefere mahsus olmak üzere 3.000 lira ödeme yapılacağını açıkladı. Açıklamada, “Müzik
emekçilerimiz için ‘Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde üç
bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız”
denildi.3389
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili başlattığı soruşturmada, şüpheli sıfatıyla3390 gözaltında ifadesi alındıktan sonra Atilla Peker adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.3391
3 Haziran 2021
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, sosyal medya paylaşımıyla3392 partisinden istifa ettiğini duyurdu.3393

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye-isci-partisi-pekerin-iddialari-icin-komisyon-kuruyor-haber-1523947
https://medyascope.tv/2021/05/30/sedat-peker-videolarindan-sonra-turkiye-rusen-cakir-ve-ahmet-sik-tartisiyor/
https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/google-fotograflarda-sinirsiz-yedekleme-ozelligi-sona-eriyor-1840622/4
3382 https://www.birgun.net/haber/iletisim-baskanligi-ndan-tweet-silme-operasyonu-346638
3383 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iletisim-baskanligi-feto-propagandasi-iceren-paylasimlarini-sildi-1840645
3384 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kutlu-adali-cinayetiyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-585281.html
3385 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/halk-muzigi-sanatcisi-yilmaz-celike-beraat-1840966
3386 https://www.cnnturk.com/turkiye/teror-suclarindan-yargilanan-muzisyen-yilmaz-celike-beraat
3387 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/01/1-haziran-koronavirus-tablosu-son-dakika-paylasiliyor-1-haziran-korona-tablosu-ile-bugunku-turkiye-coronavirusu-vaka-sayisi-vefat-sayisi-verileri
3388 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-1-mayis-korona-virus-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-son-durum41801418
3389 https://tr.euronews.com/2021/06/02/bakanl-k-kademeli-normallesme-tepkilerinin-ard-ndan-muzisyenlere-odeme-yap-lacag-n-duyurdu
3390 https://www.trthaber.com/haber/gundem/atilla-peker-serbest-birakildi-585566.html
3391 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57330022
3392 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-cevik-istifa-etti-1841599
3393 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/03/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-neslihan-cevik-partisinden-istifa-etti?paging=2
3379
3380
3381
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● Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 35 internet sitesi için erişim engeli
uygulattı.3394
4 Haziran 2021
● Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Fortune Turkey tarafından
hazırlanan “En başarılı 50 yönetici” arasında seçildi. Karacaoğlu döneminde, Hürriyet’te 25 Ekim 2019’da
45 muhabir, editör ve yazarın gerekçe gösterilmeksizin işten çıkartılmıştı.3395
● Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine “Ülkücü katili Doğu Perinçek” diyen organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulundu.3396 Perinçek, 31 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında, Peker’in MOSSAD’ın etkisinde
olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Peker de, Perinçek hakkında, “Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim
MOSSAD’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz
dedim. MOSSAD’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi?” paylaşımı yapmıştı.3397
5 Haziran 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 92 can kaybı yaşanmasıyla3398 toplam can kaybını 48.068 ve 6.126
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.282.594 olarak açıkladı.3399
6 Haziran 2021
● İstanbul’da özel bir şirket güvenlik amiri Birol Yıldırım, bir çalışanı gözaltına alındığı için gittiği
Esenyurt Polis Merkezi’nde hayatını kaybetti. İddiaya göre saat 23.00 sıralarında polis merkezine gitmiş
olan Yıldırım ile ilgili polisler, saat 04.00 sıralarında yakınlarını arayarak aniden fenalaşıp vefat ettiğini
bildirdi. Esenyurt Devlet Hastanesi’nin ölüm raporunda darp izi bulunmadığı yazılı Yıldırım’ın yakınları
ise, darp yaşandığını iddia ederek, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, adli ve idari soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, “Esenyurt
ilçemiz Akevler Mahallesi’nde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve
karşılıklı şikayetçi olan dört şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem
yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat
devam etmektedir” denildi.3400
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, YouTube3401 kanalından yayınladığı dokuzuncu videosunda, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş’in, Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde hiçbir ödeme
yapmadan kaldığını ve sonrasında kara para aklamakla suçlanan Korkmaz’dan Ankara’yla sorunları çözmek
için 10 milyon Euro istediğini öne sürdü. Peker, Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın alma
süreciyle ilgili “Biz gazeteyi, Hürriyet'i bastık. Aydın Doğan kargaşalardan korktu verdi gazeteyi. 750 milyon dolara verdi hepsini. Aslından bir tanesi o kadar ederdi. 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Demirören Holding, 750 milyon dolardan ana parayı da, faizini de ödemedi” dedi. Korkmaz ile ilgili ise iddialarına devam eden Peker, “5 Aralık 2020’de, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Resul
Holoğlu, Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. Korkmaz’ın bir iş adamından 45 milyon dolar alacağı
var. Soylu buna ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil,
sorun çıkacak’ diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika’dan da büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya.
Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. Bu 45 milyonu kabul etti ya
Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında? Oteli de istediler. 28 Aralık'ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü. Karısını gözaltına alıyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili
video çekimi yapacağını söyleyen Peker, “Ben pisliksem de bu pislik silsilesinin en alt seviyesinde benim
olduğumu herkese anlatacağım” dedi. Peker, ABD, İsrail’in istihbarat örgütleriyle çalıştığı iddialarını
https://www.borsagundem.com/haber/spk-35-izinsiz-foreks-sitesini-daha-yakaladi/1576004
https://www.medyakoridoru.com/gundem/45-gazetecinin-hurriyetten-atilmasi-operasyonunu-yuruten-ik-mudurune-en-basa-24338/
3396 https://www.ntv.com.tr/turkiye/dogu-perincekten-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurusu,VnHO7yiSGkmrxs9q9PzMFw
3397 https://www.birgun.net/haber/dogu-perincek-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-347211
3398 https://www.haberturk.com/5-haziran-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3094751
3399 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-1-mayis-korona-virus-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-son-durum41801418
3400 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/esenyurt-polis-merkezinde-darp-sonucu-olum-iddiasi-1842333
3401 https://www.youtube.com/watch?v=J65AJBe1O8E
3394
3395
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reddetti. AKP’nin seçim zamanı vatandaşlara kahve dağıtımını üstlendiğini kaydeden Peker, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun sigorta şirketi içinse “Şirketin yüzde 5 bin, 7 bin derken 57 kat büyümüş” diye yorumladı. Soylu’nun Yüce Divan’da yargılanacağını öne süren Peker, Soylu’nun “Sedat Peker’den ayda 10 bin
dolar alan siyasetçi” açıklaması içinse “Ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım” dedi.3402
7 Haziran 2021
● Habertürk, ana haber bülteni saatinde sunucu Veyis Ateş’i ekrana çıkartmadı. Sunucu Ceren Bektaş Atuk, Ateş’in “yıllık izinde olduğunu” söyledi.3403 Ateş ise bülteni sunmama gerekçesi olarak “Bugün
olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker’in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı” açıklamasını yaptı.3404
● AKP Sözcüsü Ömer Çelik, hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan TİP Milletvekili Ahmet Şık
hakkında, “Milletvekili sıfatı taşıyan birisinin ‘devlet katildir’ demesi, ‘devlet seri cinayetler’ işliyor demesi… Bunlar silahlı terör örgütünün üslubudur. Eğer böyle düşünüyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin
kurumlarından biri olan TBMM’de ne işi var. Böyle bir ikiyüzlülük, böylesine bir silahlı terör örgütü ağzıyla
konuşmak hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil” dedi.3405
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Ordu’nun Ünye ilçesinde gazeteci Cihan Çakır’dan,
AKP Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya ilişkin yaptığı haberleri kaldırmasını istediğine ilişkin iddiayı doğruladı.3406 Çakır, 31 Mayıs 2019 seçimlerine aday olan Tavlı hakkında eleştirel yazılar yazmıştı.3407
Peker, Çakır’ı arayarak, “Kardeşim biz sizi tanıyoruz. Cesaretli bir gazetecisin. Yalnız bunu kaldırmanı rica
ediyorum” demişti.3408 Peker, Çakır’ın baskıya maruz kaldığını açıklamasını doğrulayarak, “Samimi ikrar
yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar” dedi.3409
8 Haziran 2021
● AİHM, kapatılan Zaman yazarı Ali Bulaç’ın, “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğü”
haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, Türkiye’nin, Bulaç’a 12.240 Euro manevi tazminat ödemesine
hükmetti.3410 Bulaç, 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve 31
Temmuz 2016’da tutuklanmıştı. Bulaç, 11 Mayıs 2018’de tahliye olmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018’de Bulaç hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis
cezası vermişti. Yargıtay’ın 24 Eylül 2020’de hapis cezasını bozması üzerine Bulaç’ın 13 Nisan 2021’de
yeniden yargılanma süreci başlamıştı.3411
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayeti davasında 13 firari sanıkla ilgili yakalama
emirleri yineledi. Bu kapsamda Fethullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca ile ilgili Adalet
Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere yetkili adli
makamları nezdinde yapılan iade süreçleri bekleme kararı alındı. Dava 24 Haziran’a ertelendi.3412
● CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Boğaziçi Üniversitesi’nde 157 gündür devam eden protestolara katıldıkları için rektörlükçe akademisyenler aleyhine ders
sonlandırma kararı alınmasına tepki gösterdi. Karabıyık, “Üniversitede 21 yıldır görev yapan öğretim üyesi
Ecmel Ayral ve sekiz yıldır görev yapan Av. Feyzi Erçin’in ardından, Prof. Dr. Cezva Sevgen ve Prof. Dr.
İbrahim Turhan’ın da derslerine son verildi. Dünyanın her yerinde, başarılarına imrendiğimiz üniversitelerde rektörler, öğrenci ve akademisyenler tarafından belirlenir. AKP iktidarında ise, tek hedef olarak belirlenen gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefi ve ‘bizden olanla yönetme’ tutumunun bir göstergesi olarak yapılan atamalar liyakate göre değil partiye sadakate göre yapılıyor. Yapılan atamalarda bilimsel bir hedef değil siyasi bir hedef gözetiliyor” dedi.3413

https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-9-video-metin-kulunk-ve-para-iliskisi-suleyman-soylu-ve-sezgin-baran-korkmaz-a-dair-iddialar-347364
https://halktv.com.tr/gundem/son-dakika-haberturkten-veyis-ates-karari-460738h
https://odatv4.com/ve-veyis-ates-haberturkte-yok--07062108.html
3405 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-musilajla-mucadele-eylem-plani-her-acidan-guclu-bir-sekilde-takip-edilecek/2266458
3406 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/-1842498
3407 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-tehdit-ettigi-gazeteci-cihan-cakir-in-sozlerini-dogruladi-buradan-cok-suc-cikar-347487
3408 https://haber.sol.org.tr/haber/pekerin-tehdit-ettigi-yerel-gazeteci-konustu-isin-icinde-bakanliktan-dostlar-var-dedi-306583
3409 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-cakir-sedat-peker-gecmiste-yazdigim-haberi-kaldirtmak-istedi-haber-1524621
3410 https://tr.euronews.com/2021/06/08/aihm-ali-bulac-davas-nda-hak-ihlali-var-turkiye-tazminat-odeyecek
3411 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aihm-ali-bulac-davasinda-hak-ihlali-karari-verdi-turkiye-tazminat-odeyecek-1842855
3412 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hrant-dink-cinayeti-davasinda-firari-saniklarin-kacak-sayilmasi-talep-edildi/2267063
3413 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-ogrencilerin-ve-akademisyenlerin-hakli-mucadelesinde-her-zaman-yanlarindayiz
3402
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● Türkiye’de kamudan en çok ihale alan beş müteahhitlik firması son beş yılda 55 ihaleden 161.3
milyar liralık iş aldı. Bu listede birinci sırada 17 sözleşmeyle 49.7 liralık ihale alan Kalyon İnşaat ve ikinci
sırada 40.4 milyarlık 15 ihale alan Kolin yer aldı. Cengiz İnşaat ise, 12 ihaleden 33.9 milyarlık iş aldı. ERG
İnşaat, 21.3 milyar lira değerindeki Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren İhalesi’ni aldı. Rönesans Holding ise,
10 ihalede 15.8 milyar liralık sözleşmeye imza attı. Söz konusu 55 ihale arasından yalnızca üçü rekabete
imkan sağlayan açık ihale usulüyle gerçekleşti ve 37 ihale ise 21-b pazarlık usulüyle gerçekleşti. Bunun
yanı sıra13 ihale “belli istekliler arasında” usulüyle, bir ihale istisna usulü ve bir ihale de Emlak Konut
İhalesi olarak düzenlendi.3414
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in altı avukatından beşine pasaportları iade edildi.3415
AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran’ı karakolda dövdüğü iddia edilen Barbaros Aslan’ın pasaportu iade
edilmedi.3416 Avukat Ersan Barkın ise, “Bir avukatın salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgürlüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması kabul edilebilir değildir. Dün e-devlet
sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlarımızın iade
edildiğini öğrenmiş olduk” açıklaması yaptı.3417
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Demirören Medya Grubu’nun Doğan Medya’yı satın almak için
çektiği 750 milyon dolarlık kredisini geri ödemesiyle ilgili kin Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.3418
9 Haziran 2021
● TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kendisini grup
toplantısında hedef gösterdiği için tahkir edici, hakaret içeren, sövgü dolu ve kamuoyu nezdinde düşmanlık
yaratan sözler sarf ettiği ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 3419 Bahçeli, Şık’a yönelik, “HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir
ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara
müsamaha gösteremeyiz, bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz” demişti.3420
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Doğan Medya Grubu’nu satın alışında Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediklerini söylediği Demirören Grubu ile ilgili “Pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de” dedi. Peker,
devamında “Pambıkören Kemer Country’deki arsayı Avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda
nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstereceğim.
Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi
ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek. Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim hakkımda
yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim” dedi. Ayrıca bulunduğu oteli
ihbar ettikleri için yer değişikliği yapacağını belirten Peker, Perşembe ve Pazar günleri yayınlayacağı videoları geciktireceğini söyledi. Peker, AKP için yalnızca Rize’de değil, Sakarya, Sivas, Kahramanmaraş,
Niğde, Kıbrıs, İzmir, Nevşehir, Ankara ve İstanbul’un birçok ilçesinde miting yaptırdığını da açıkladı.3421
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı3422, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Paramount
Otel’de kaldığını iddia ettiği Habertürk sunucusu Veyis Ateş’in izne ayrıldığını duyurdu.3423
● Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketine göre3424, Avrupalılardan çoğu, Türkiye’yi,
AB’nin stratejik ortağı veya müttefiki değil “hasmı” olarak görüyor. Avrupa’nın 12 ülkesinde Nisan ayında
17 bin 231 kişiyle yapılan ankete katılanların dörtte birine göre, Türkiye’nin, AB için Rusya veya Çin’den

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/en-gozde-5-muteahhit-5-yilda-161-milyar-liralik-is-aldi-6474878/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106081044682926-sedat-pekerin-avukati-pasaportlarimiz-iade-edildi/
https://www.indyturk.com/node/370801/haber/pekerin-6-avukat%C4%B1ndan-5inin-pasaportu-iade-edildi-eski-vekil-i%CC%87%C5%9Fba%C5%9Faran%C4%B1-karakolda
3417 https://ankahaber.net/haber/detay/sedat_pekerin_6_avukatinin_iptal_edilen_pasaportlari_iade_edildi_41521#.YL8qcLE43wE.twitter
3418 https://www.hkp.org.tr/demirorenin-alip-odemedigi-750-milyon-dolarlik-kredi-icin-ziraat-bankasina-basvurduk/
3419 https://www.indyturk.com/node/371366/haber/ahmet-%C5%9F%C4%B1k%C4%B1n-avukatlar%C4%B1ndan-bah%C3%A7eli-hakk%C4%B1ndasu%C3%A7-duyurusu-hedef-g%C3%B6sterildi-ve
3420 https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-kendisini-hedef-gosteren-bahceli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu,957898
3421 https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-pambikoren-temelini-babanin-cinayetler-ve-zulumler-uzerine-kurdugu-bu-sizin-servetiniz-bedavadan-geldi-ama-ilerdeinsallah-hepsi-devlete-gececek,957907
3422 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3098669-o-kadar-da-degil
3423 https://www.birgun.net/haber/fatih-altayli-grup-yonetimi-veyis-ates-i-izne-yolladi-aklanir-doner-aklanmaz-gider-347772
3424 https://ecfr.eu/publication/crisis-of-confidence-how-europeans-see-their-place-in-the-world/
3414
3415
3416
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daha ciddi bir tehdit unsuru olduğu belirtildi. Türkiye’yi ortak değerlere ve çıkarlara sahip müttefik olarak
görenlerin oranının ise yüzde dört olduğu belirtildi.3425
● İnternethaber kurucusu Hadi Özışık, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile yaptığı ve
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arabuluculuk çabasına giriştiği görüntülü görüşme için Peker ile mesafesini koruyamadığını ve bunun hatalı olduğunu belirtti. Mesleğine yakışmayacak bir davranışta bulunduğunu söyleyen Özışık, üzerine vazife olmayan bir konuda işgüzarlık yaptığını ve 30 yıllık dostu Soylu’yu
haberdar olmadığı bir konuda zor durumda bıraktığını söyledi. Özışık, “Soylu’ya kumpas kurduğum şeklindeki ağır iddiayı, CHP’li Özgür Özel’in iddia ettiği gibi Soylu ile Peker arasında mesaj götürüp getirdiğim
iddialarını reddediyorum. Peker benim üzerimden Soylu’ya mesaj göndermek istiyor. Ben bu konuda herhangi bir yorum yapmadım. Yaşadıklarını kendi hayatı ile ilgili birtakım şeyler anlattı, ben de dinledim. O
konuşurken benim gazetecilik iştahım kabardı. Röportaj yapmayı düşündüm ve bu talebi ilettim, o da kabul
etti. Aynı gün içinde Soylu’yu aradım ve Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim. Soylu, bana, ‘İşine
bak’ dedi telefonu kapattı. Soylu ile benim aramda geçen birçok görüşmede Peker ismi bir daha hiçbir zaman geçmedi. Kendisini bayram günü aradığımda ‘O adamla irtibat halinde olduğunu bilmiyordum’ diyerek
benimle irtibatını kopardı. Haksız değildi. Ben İçişleri Bakanı’nın arkadaşı olarak Peker ile irtibatımı koparmamıştım. Süleyman Özışık’ın neden bu olayda adının geçtiğini açıklayayım. Ben Soylu ile görüştükten
sonra Ankara’da bulunan kardeşim Özışık’ı aradım. Peker ve Soylu ile görüştüğümü anlattım. Süleyman,
bana, ‘Peker ile ilgili yapmış olduğu her iki videodan sonra dile getirilen iddiaların tamamını hem Ankara’da
hem İstanbul’da ve devlet nezdinde enine boyuna araştırdım ancak Peker hakkında bir dosya hazırlandığına
dair bir bulguya ulaşamadım. Soylu’nun bildiğini biz bilemeyiz bence de röportaj yapma’ dedi. Peker’e
röportajı yapmayacağımızı söyledim. Bana, ‘Ankara’daki dostun mu istemedi röportaj yapmanı’ dedi. Ben
de, ‘Bence seni seviyorlar. Kardeşim de kendince bir araştırma yapmış seninle ilgili bir sorun olmadığını
söylüyor. Bana gelen video her nasıl olmuşsa bir gün önce Özgür Özel’e ya da yakınlarından birine gönderilmiş. Özel, gecenin üçünde bana gelen videoyu Soylu’ya gönderdiğimi belirtti. Ben o gece Soylu’yu aramadım HTS kayıtları ortada” dedi.3426
10 Haziran 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 96 can kaybı yaşanmasıyla3427 toplam can kaybını 48.524 ve 6.408
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.313.098 olarak açıkladı.3428
● Kısa Dalga yazarı Özge Mumcu Aybars, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in yayınladığı videolarda babası Uğur Mumcu ile Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın faillerinin eski İçişleri Bakanı
Mehmet Ağar ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine, 2010- 2011 yıllarında TBMM’ye “Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu” kurulmasını önerdiklerini anımsattı. TBMM’ye 22 defa önerge sunulduğunu, MHP’nin
de destek verdiğini ancak sonrasında reddedildiğini belirten Aybars, “Umut Davası’nı başlatan dönemin
İçişleri Bakanı Saadettin Tantan devletin içinde birtakım uyur örgütler olduğunu ve de bunların uyandırılabileceğini söylemişti. ‘Kim uyandırıyor onları?’ soruma net bir yanıt almamıştım. En derin finans ağlarıyla
birbirine bağlı ve türlü kirli örgütlü, karmaşık işler gündemimizin ortasına oturdu. Bu güç savaşının bir
kazananı olacak elbet, ama ya faili meçhul cinayetler ve bunların nedenlerini gerçekten öğrenecek miyiz?”
dedi.3429
11 Haziran 2021
● TGC Yönetim Kurulu, Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle Veyis
Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve bu nedenle savunma istenmesine oy birliğiyle karar
verdi.3430
● MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ın, “Vatandaş
Emin’den Devlet Bey’e açık mektup” yazısına3431 “Düşkün gazeteci Emin Çölaşan, gece uyurken sırtı her
açık kaldığında ertesi sabah ağrılarının ve batınındaki şişkinliklerin çaresini MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye
https://www.diken.com.tr/hasim-deyince-avrupalilarin-aklina-gelen-ilk-ulke-turkiye/
https://www.evrensel.net/haber/434996/hadi-ozisiktan-peker-aciklamasi-mesaj-getirmisim-goturmusum-yalan
3427 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3428 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-10-haziran-korona-tablosu-aciklandi-iste-bugunku-vaka-sayisi-ve-corona-virusu-ile-ilgili-son-durum41829681
3429 https://kisadalga.net/yazar/gercegin-uzerindeki-katmanlar_7916#.YMFP51V-a2w.twitter
3430 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye-gazeteciler-cemiyetinden-veyis-ates-karari-1843662
3431 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/emin-colasan/vatandas-eminden-devlet-beye-acik-mektup-6477988/
3425
3426
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açık mektup döşenmekte buluyor” sözleriyle karşılık verdi. Yalçın, “Çölaşan’ın yorgansızlığıyla kronik
MHP kabuslarının tıp dilinde karşılığı ve çaresi bulunmuyor. Biz naçizane teşhisimizi koyalım. ‘MHPmani’den kaynaklanan psikopatik kişilik bozukluğu’. Bu yazısı turası silinmiş gazeteci müsveddesinin yakınmalarını bizim kaşağımız bir nebze dindiriyor olmalı ki üstü açık uykuları sonrası kendini pürtelaş bize
kaşıtıyor. Sonra da Türkiye gerçeklerinden kopuk vaziyette, gaflet uykusuna geri dönüyor” dedi. Çölaşan,
Peker’in iktidar temsilcilerine yönelttiği suçlamalarına Bahçeli’nin karşılık vermesini eleştirmişti.3432
14 Haziran 2021
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Twitter’da3433, Kuzu Holding’in inşaat projesine yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz herhalde, yumulmuşsunuz buna. Kuzu Holding’in Sea Pearl-Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getiremeyecekken senin akraban Sadık Soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi” dedi. Peker, Soylu’nun oğluna
yönelik “Oğlun Engin Soylu dört gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0/7 blokta bulunan 25-30
milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor” dedi. 3434 Peker, Habertürk TV ana haber sunucusu Veyis
Ateş’e ise devlete ait olan Mercedes araç ve polis koruması verildiğini iddia etti.3435
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Veyis Ateş’le ilgili vahim iddialar” yazısında, SBK Holding
CEO’su Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisini aradığını ve Ateş ile ses kaydını dinlettiğini belirtti. Altaylı,
Korkmaz’ın, “Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir
tehdit görmedim. Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı” dediğini aktardı. Altaylı, “Tehdit,
şantaj iddiaları. 10 milyon Euro’luk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar. Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia etti” diye yazdı.3436
● TRT Haber’de yayınlanan “Gece Bakışı” programının sunucusu Fuat Kozluklu, Fatih Altaylı’nın
“Bu gazeteci kılıklı sahtekarların ortaya çıkmasını, çıkarılmasını istiyorum” çağrısına yönelik sosyal medya
paylaşımında, “Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Veyis Ateş, Ali Çağatay, Kenan Erçetingöz, Sevilay Yılman,
Erhan Çelik ve Aydın Aydemir’in” isimlerini etiketledi.3437
● KKTC yönetimi, Almanya’da yasaklanan “Almanyalı Osmanlılar” adlı çetenin yöneticisi olduğu
iddia edilen Taner Ay’ın babası KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ın görevine son verdi. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, AKP’li Metin Külünk’ün “Almanyalı Osmanlılar” çetesi ile yakın
bağları olduğunu ileri sürmüştü. Taner Ay’ın AKP’li siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları, lüks yaşamını ve eli silahlı anlarını da sergilediği Instagram hesabındaki pozları da dikkat çekmişti.
Fotoğraflarından birinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yer aldığı görülmüştü. Tatar, Taner
Ay için “Tanımam” demiş, ancak Kıbrıs basını Ankara’daki bir etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf daha yayınlamıştı.3438
15 Haziran 2021
● Aydın’da Didim İlçe Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Deniz Atabay’a ve avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beysbol sopası ile saldırıldı. Olaydaki şüpheliler ile gazeteci kardeşler Özışıklar arasında bağlantı olduğunu söyleyen Atabay, “Beş altı yıldır uğraştığımız bir rant çetesi var. İllegal yollarla
beni bezdirmeye çalışıyorlar. Daha önce evimi kurşunladılar, çocuğumu kaçırmak istediler. En son taciz
tecavüz diye bir olay çıkardılar. O olayda Özışık kardeşlerle birlikte oldukları görüntüler ortaya çıkmıştı.
Rant çetesi onları para ile besliyor, onlar da televizyonlar ve gazeteleriyle saldırıyordu. Bunlarla uğraşıyoruz” dedi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.O., Y.C.Ö, B.D., M.O., F.Ö. ve A.S.’nin adliyeye sevk edilecekleri
öğrenildi.3439

3432https://www.krttv.com.tr/gundem/mhp-li-semih-yalcin-o-gazeteciyi-hedef-gosterdi-hakaretler-yagdirdi-h81087.html

https://twitter.com/sedat_peker/status/1404530479391518721?s=1002
https://tele1.com.tr/sedat-pekerden-suleyman-soylunun-yakinlarina-iliskin-carpici-iddia-413896/
3435 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-suleyman-soylu-hakkinda-yeni-iddia-1844457
3436 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3103989-veyis-ates-le-ilgili-vahim-iddialar
3437 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fuat-kozluklu-mesajina-bakin-kimleri-ekledi-bu-kavga-cok-buyur-trtnin-gece-haberleri-spikeri-savas-cikartacak-twit-atti457294h.htm
3438 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerin-iddialarinin-ardindan-cetin-ay-gorevden-alindi-1844414
3439 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-belediye-baskanina-beyzbol-sopali-saldiri-6487183/
3433
3434

363

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili bağımsız yargı organlarınca ve TBMM’de kurulacak araştırma komisyonuyla soruşturma yürütülmesi
çağrısı yapıldı.3440
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 84 can kaybı yaşanmasıyla3441 toplam can kaybını 48.879 ve 5.955
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.342.028 olarak açıkladı.3442
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ana haber sunucusu Veyis Ateş’in SBK
Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddiaları üzerine, söz konusu 10 milyon Euro’nun kim adına istendiğini sordu.3443 Kılıçdaroğlu, “Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyorduk.
FETÖ borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. Şimdi
de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuşturmayı
önlemek için. Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin için istendi
bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, kimin için
istendi bu para, öğrenin” tepkisini gösterdi.3444
● Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’in 10 milyon Euro istediğine ilişkin ses kaydını kendisine dinlettirdiğini açıkladı. Yılman, “(Fatih Altaylı’yı kast ederek) Adımı
yazmamış ama söz konusu iddianın gerçek olup olmadığı ile ilgili ‘Sezgin Baran Korkmaz o kaydı abla gibi
sevdiği bir gazeteciye dinletmiş’ cümleleriyle de bendenizi şahit olarak işaret etmiş. Peker’in bir videosunda
gündeme getirdiği otelinde beleş kalan, aylık paraya boğduğu gazeteciler ve Habertürk‘te çalışan Veyis
Ateş ile ilgili iddialara ilişkin, ‘Veyis Ateş beni alenen tehdit etti ablacığım ve bunun da kaydı var’ dedi. 12
dakikalık kaydın üç dakikasını, ‘Off the record’ yapmam şartıyla başka bir telefondan dinletti. Telefonu
kapatır kapatmaz derhal Habertürk yönetimini aradım. Ama yine de dayanamayıp üstü örtülü olsa da 10
milyon Euro şantajı ima eden bir tweet attım. Ki o tweet’im de çok yerde haberleştirildi. Korkmaz, Fatih
Altaylı’ya bu kaydı bana dinlettiğini söylemiş ama herkes bilmeli ki dinleyen sadece ben değilim. Kim kimi
aramış anlamadım çünkü dinlediğim kısım konuşmanın başı değildi. Ateş, özetle, ‘Biliyorum canın çok
acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum.
Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun. Hiçbir şey olmamış
gibi ülkene dönmek istiyorsun. Ankara’dayım. Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle
uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün’ diyor. Korkmaz ise, ‘Abi ben
hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’ diyor. Ateş, ‘Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar’ diyor. Korkmaz, ‘Nasıl göstereceğim abi?’ diyor. Ateş, ‘Talep ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor. Korkmaz ise, ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye sorunca, Ateş, ‘Hiç merak etme. Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim.
Para, iş bitene kadar bende duracak!’ diyor” açıklamalarını yaptı. Yılman, Korkmaz’a yönelik, “Suçsuzsan
ve dürüstsen, cesur davran ve bana dinlettiğin kaydı ya kamuoyuyla paylaş ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatın vasıtasıyla ilet. Sonra da memlekete gelip, yargı önünde kendi açıklamalarını, savunmalarını yap ve aklan” görüşünü yazdı.3445
● Muhalefet partileri, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş’in, hakkında arama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddiaları hakkında savcılara duyuruda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor.
Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum” tepkisini gösterdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise, “İşin özü, gazeteci görünümlü şahıs Veyis Ateş Sezgin Baran Korkmaz’a haraç
kesmiş, hem de bakan Süleyman Soylu adına” dedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet
Şık, “Veyis Ateş 10 milyon euroyu kendisine değil, Korkmaz ile uğraşan klik adına istiyor. ‘Uğraşan’ denilenden kasıt Korkmaz ile ilgili soruşturma” paylaşımında bulundu.
16 Haziran 2021

https://twitter.com/TransparencyTR/status/1404720470658797569
https://www.ntv.com.tr/turkiye/15haziran-2021-corona-virus-tablosu84-can-kaybi-5-bin-955-yeni-vaka,_27IFkoIFUa_uTMkzyIc7g
3442 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3443 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1404699608882765825
3444 https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-veyis-ates-sorusu-ankarada-kimin-icin-istendi-bu-para-haber-1525513
3445 https://www.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/3104376-veyis-atesin-o-ses-kaydinda-ne-var
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● AYM, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na
“gerekli gördüğü tüm bilgileri” kamu kurum
ve kuruluşlar ile tüzel kişilerden isteme yetkisinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vererek, bilgilere
ulaşma yetkisine onay verdi. Kararda, “Başkanlığı görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri istemeye
yetkili kılan kuralın yürütme yetkisine ilişkin konuyu düzenlediği anlaşılmaktadır. Nitekim istenebilecek
bilgiler, başkanlığın görevleriyle ilgili olanlar ile sınırlı tutulmuştur. Bir başka değişle kural, başkanlığın
belirlenen görevlerinin yerine getirilebilmesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olarak bilgi isteme yetkisini
düzenlemekte olup kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde değildir” denildi. AYM Başkanı Zühtü
Arslan’ın da aralarında bulunduğu beş üye ise bu karara muhalefet ederek, kişisel verilerin İletişim Başkanlığı’nın eline geçeceği ve bu verilerin korumasız kalacağı uyarısında bulundu. Düzenlemenin hem konu ve
yetki bakımından hem de içerik yönünden anayasaya aykırı olduğunu kaydeden Arslan, “Sonuç olarak iptali
istenen kural, ister kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ister daha genel anlamda özel hayatın gizliliği
kapsamında kalsın, her durumda Anayasa’da kanunla düzenlenmesi gereken bir konudur” dedi. Arslan, kuralın İletişim Başkanlığı’na neredeyse “sınırsız bir yetki” tanıdığını belirterek, düzenlemenin belirsiz ve
öngörülemez bir düzenleme niteliğinde olduğunu kaydetti. Arslan, düzenlemenin kişisel verilerin korunmasını güvencesiz hale getirdiğini vurguladı.3447 24 Temmuz 2018’de çıkarılan 14 No’lu İletişim Başkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) 17. Maddesi’nde, İletişim Başkanlığı’na bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi tanınmıştı. CHP de düzenlemedeki “gerekli gördüğü bilgileri”
ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin konuların CBK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.3448
● Gazeteci-yazar Murat Ağırel, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili Halk TV’de, “Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını
veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş” ifadelerinde bulundu.
Ağırel, “Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan iki dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon Euro’dan bahsediliyor ama 14 milyon Euro’dan bahsediliyor. Bu ses kaydında SBK 12 gazetecinin
kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor” dedi.3449
● AYM, doktor, öğretim üyesi, doçent, profesör ve araştırma görevlisi ünvanlı akademisyen personel kadrolarının iptaline veya ihdasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili bölümünün anayasaya
aykırı olduğunu değerlendirerek, iptal etti.3450 Kararda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisinin
sınırsız olmadığına işaret edilerek, yürütme yetkisine ilişkin konular dışında cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Kararda, “Dava konusu kuralda da öğretim üyesi
kadroları düzenlendiğinden, kuralın kadro düzenlemesiyle birlikte öğretim elemanlarının görev ve yetkileriyle özellikle özlük haklarını etkilediği, bu çerçevede Anayasa’nın 130’uncu maddesi bağlamında münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konuda düzenleme yaptığı açıktır. Anayasa’nın 130’uncu maddesinde
üniversitelerin kanunla kurulacağı vurgulanmış olup dava konusu kuraldaki üniversite öğretim elemanlarının kadrolarının düzenlenmesine ilişkin husus, Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin de değildir. Bu itibarla kuralda Anayasa’nın 130’uncu maddesi
bağlamında 104’üncü maddesinin 17’inci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı şekilde düzenleme yapıldığı
anlaşılmaktadır” denildi. İptale ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlandıktan dokuz ay sonra yürürlüğe
gireceği kaydedildi. Başvurucular TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte 134
milletvekili, dava konusu kuralın yetki yönünden Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin sınırlarını aştığını,
kuralın üniversitelerin merkez teşkilatında genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin
gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden akademisyen personele ilişkin olduğunu, bu kadroların iptaline
veya ihdasına ilişkin hükümlerin de kanunla düzenlenmesi gerektiği belirterek kuralın Anayasa’ya aykırı
olduğunu ileri sürmüştü.3451
● AYM, İletişim Başkanlığı çalışanlarının sözleşme ve ödemeleriyle ilgili düzenlemelerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle düzenlenmesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı
3446

https://ankaragazetecisi.com/2021/06/16/aymden-tartismali-karar/
https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-onay-verdi-iletisim-baskanligi-na-83-milyonun-kisisel-verilerine-ulasma-yetkisi,959464
3448 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskanligina-bilgi-yetkisi-41833809
3449 https://gazetemanifesto.com/2021/karaismailoglundan-5li-cete-aciklamasi-bizle-is-yapan-chpli-muteahhit-de-var-447149/
3450 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/universite-ogretim-elemanlarinin-kadrolarinin-cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-duzenlenmesine-iliskin-kuralin-iptali/
3451 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/universite-ogretim-elemanlarinin-kadrolarinin-cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-duzenlenmesi-iptal-edildi/2275869
3446
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3452

olduğuna ve iptaline karar verdi.
CHP’nin başvurusunda, İletişim Başkanlığı’nın söz konusu maddelerinin kanunla düzenlenmesi gerektiğini ve kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkarılamayacağını belirterek, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmüştü.3453
17 Haziran 2021
● Gazeteci Şule Aydın’ın YouTube programına konuk olan serbest gazeteci Serkut Bozkurt, kara
para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etti.3454 Bozkurt, “Korkmaz’dan düzenli şekilde maaş alır gibi olanlardan biri de Ahmet Hakan.
Ses kaydında çok net şekilde adını duyacağınız isim Ahmet Hakan, Hürriyet genel yayın yönetmeni” dedi.
Hakan ise, Bozkurt’un 12 gazeteciden biri olduğu iddiasına “Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında
kendisine ‘gazeteci’ diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün
itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız”3455 dedi.3456
● İzmir Konak semtinde HDP İzmir İl Örgütü’nü ateşe veren silahlı saldırgan Onur Gencer rehin
aldığı parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldürdü.3457 İzmir Valiliği’nin açıklamasında, “İlimizde bugün saat 11.05
sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının ikinci katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifa
ederek ayrılmış olan Onur Gencer isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş
ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi.3458 Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.3459 HDP Genel
Merkezi’nin açıklamasında, saldırıdan dolayı hükümeti sorumlu gördüklerini belirtilerek “Aylardır partimizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10.30 sıralarında İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi” denildi.3460 HDP, “Bugün İzmir’de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir İl
Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi. Eli silahlı saldırgan engellenmedi, çocuğu katledilen ailemizin içeriye girişi engelleniyor. Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın” paylaşımı yaptı.3461 HDP
Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz konusu
değildir, bugün İzmir il örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi.
Yani burada plan açıktır, katliam yapılması planlanmıştır” dedi. Sancar, “İktidar bir bütün olarak bu saldırının sorumlusudur. Her gün nefret diliyle konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan,
toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar, bu cinayetin de bundan sonra işlenecek benzer
cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur” tepkisini gösterdi. 3462
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırgan tarafından öldürülen vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’nin huzurunu bozmaya yönelik bu tür provokasyonların hedefine ulaşması asla mümkün olmayacaktır” mesajını paylaştı.3463 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm
yönleriyle aydınlatılacaktır” dedi.3464 AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik da, “İzmir’de
HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya
çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır” açıklaması yaptı.3465
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/khk-ile-duzenlenen-konuda-duzenleme-yapan-cbk-kuralinin-iptali/
https://www.hukukihaber.net/kararlar/khk-ile-duzenlenen-konuda-duzenleme-yapan-cbk-kuralinin-iptali-h442596.html
https://dokuz8haber.net/gundem/iddia-sezgin-baran-korkmazdan-maas-alan-12-gazeteciden-biri-ahmet-hakan/
3455 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sbkden-para-alan-12-gazeteciden-biri-iddiasi-ahmet-hakan-harekete-gecti-1845101
3456 https://twitter.com/ahmethc/status/1405435013622030336
3457 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57511871
3458 https://twitter.com/IzmirValiligi/status/1405454278370672641
3459 https://www.evrensel.net/haber/435669/hdp-izmir-il-binasini-basan-saldirgan-parti-uyesi-deniz-poyrazi-oldurdu
3460 https://www.evrensel.net/haber/435683/hdp-partimizi-hedef-gosteren-iktidardir
3461 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1405462370592432129
3462 https://www.evrensel.net/haber/435683/hdp-partimizi-hedef-gosteren-iktidardir
3463 https://twitter.com/MustafaSentop/status/1405555905626771458
3464 https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1405521981743656968
3465 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-izmirde-hdp-il-binasinda-gerceklesen-saldiriyi-ve-cinayeti-lanetliyoruz/2277407
3452
3453
3454
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önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın” paylaşımını yaptı.3466 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine
başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar” dedi.3467
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal
şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır” mesajına yer verdi.3468 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İzmir’de HDP İl Binası'na
düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Öldürülen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır”3469 dedi.3470
● Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) gerçekleştirdiği genel kurulda Oğuz Tongsir yeniden
başkan seçildi.3471 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yeniden başkan seçilen Oğuz Tongsir’i tebrik ediyor,
kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” açıklaması yaptı.3472
● AYM, Resmi Gazete’nin sadece “lüzum görüldüğünde” basılı olarak yayımlanmasını ve Resmi
Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmeliklerin uygun görülmemesi halinde iadesini öngören
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali istemini, her iki kuralın da anayasaya uygun olduğunu belirterek
reddetti.3473 CHP’nin başvurusunda, kamuoyunu ilgilendiren konularda, internetten erişimde yaşanabilecek
teknik aksaklıklarda ve internete erişim olmaması halinde, Resmi Gazete’ye ulaşılamayacağını ileri sürmüştü. Kararda, Anayasa’da Resmi Gazete’nin yayımına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğine
dair herhangi bir hükmün olmadığı belirtildi. Resmi Gazete’nin internet ortamındaki haline hukuki geçerlilik
tanındığı ve basılı ortamda yayımlanmasının zorunlu tutulmadığı görüşü aktarıldı.3474
● Habertürk TV programcısı Veyis Ateş, hakkında arama kararı bulunan SBK Holding CEO’su Sezgin Baran Korkmaz’ın iddiasıyla kendisinden 10 milyon Euro istediğini belgeleyen ses kayıtlarının ardından, görevinden istifa etti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın haberine3475 göre Ateş istifasını, Ciner Medya
Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı telefonla arayarak bildirdiği ve istifasının kabul edildiği belirtildi.3476
18 Haziran 2021
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’dan
para alan 12 gazeteciden biri olduğunu iddia eden gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu.3477
● HDP İzmir İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren
Onur Gencer tutuklandı.3478 Gencer’in ifadesinde “Partililerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar beni tahrik etti. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Kim olsa ateş edecektim. İçerideki herkesi öldürecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim. Vurduğum kişiyi tanımıyorum” dediği öğrenildi. Ayrıca Gencer’in keşif yapmak amacıyla aynı binadaki İngilizce kursuna yazıldığı
ortaya çıktı.3479 Gercer’in ifadesinde, ayrıca 2020 yılının ilk aylarında “sağlık memuru olarak Suriye/Minbic’e gittiğini”, “Sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettim. Ancak şu an için açıkta
görülebilirim, çünkü işe gitmiyorum” dediği belirtildi.3480

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1405480817376186370
https://twitter.com/meral_aksener/status/1405520943506628614
https://twitter.com/alibabacan/status/1405480348927107072
3469 https://www.dunya.com/gundem/bakan-kurum-9-gunde-3-bin-539-metrekup-musilaj-temizlendi-haberi-625084
3470 https://twitter.com/ahmet_davutoglu/status/1405509717548544002
3471 https://www.milliyet.com.tr/skorer/son-dakika-tsydde-oguz-tongsir-guven-tazeledi-6533747
3472 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1405853771419291649
3473 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/resm%C3%AE-gazete-nin-icerigi-ile-yayimlanmasina-iliskin-usul-ve-esaslarin-belirlendigi-10-numarali-cbk-nin-iptali-istenen-kurallarinin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
3474 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-resmi-gazetenin-icerigi-ve-yayimlanmasina-iliskin-kararnamenin-iptal-istemini-reddetti/2276759
3475 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/veyis-atesle-ilgili-flas-gelisme-6491448/
3476 https://www.dw.com/tr/tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-gazeteci-veyis-ate%C5%9F-istifa-etti/a-57941768
3477 https://www.birgun.net/haber/ahmet-hakan-gazeteci-serkut-bozkurt-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-348883
3478 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57526463
3479 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/19/izmirde-hdp-binasina-saldirida-bulunan-onur-gencer-tutuklandi?paging=3
3480 https://www.dw.com/tr/hdp-sald%C4%B1rgan%C4%B1n%C4%B1n-ilk-ifadesi-ba%C5%9Fka-ki%C5%9Filer-de-olsayd%C4%B1-onlara-da-ate%C5%9Fa%C3%A7acakt%C4%B1m/a-57941283
3466
3467
3468
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● HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, İzmir’deki saldırıya ilişkin “Onlarca kurşun duvarlara ve
pencerelere isabet etmiş. Aynı zamanda da Sabahat Tuncel’in fotoğrafına defalarca ateş edilmiş. Bu kişinin
SADAT ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Zaten SADAT’a bağlı kişiler biraz gayrimeşru çalışmalar yürüttükleri için devletin belli kurumlarında resmi ve gayri resmi çalışabiliyorlar. Böyle bir bilgi de aldık. O
nedenle saldırganın bağları araştırılırsa bunun çok organize bir şekilde gündemi değiştirmeye yönelik olduğu ortaya çıkar. Kapıda nöbet tutan polisler İçişleri Bakanlığının talimatları ile hareket ediyor. Türkiye’de
İçişleri Bakanı istifa etmesi gereken bir durumdadır” dedi.3481
● Aydın Doğan ve ailesi, Habertürk’ü satın almak için görüşmelere başladığı yönündeki iddiaları
yalanladı. Doğan ailesi, Demirören Holding’e yapılan medya kuruluşlarıyla ilgili satış sırasında sözleşme
gereği beş yıl boyunca satın alma işlemini gerçekleştiremeyeceklerini ekledi.3482
● İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın
hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz yargılanan polis memuru Fatih Dalgalı’nın “olası kasıtla kasten öldürme” suçlamasıyla 16 yıl sekiz ay hapis cezası almasına hükmetti. Elvan, eylemler esnasında polis tarafından atılan gaz kapsülü ile başından vurulmuştu ve 269 gün hastanede tedavi gördükten sonra 16 kiloya
kadar düşerek hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Dalgalı hakkında müebbet hapis cezası vermişti ve indirim
yaparak 20 yıla indirmişti.3483 Son olarak Dalgalı’nın 16 yıl sekiz ay hapis cezası almasına karar verildi.3484
Dalgalı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.3485 Elvan’ın annesi
Gülsüm Elvan, karara “Oğlumun her kilosuna bir yıl verdiler” tepkisini.3486 Baba Sami Elvan ise, “Cumartesi günü oğlumun mezuniyeti için kıyafet almaya gitmiştik. Sekiz yıldır benim evimde her gün cenaze var.
Bunun arkasında dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı duruyor. Emir verenler, ‘Bu emri ben verdim. Benim polisim destan yazdı’ diyenler benim oğlumun katilidir” dedi.3487
● Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan
aldığı krediye ilişkin iddialara, “Söz konusu firmanın kredileri canlı hesaplarda izlenmektedir. Ancak şunu
belirteyim, bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi bankacılık usul ve esaslarının gerektirdiği çerçevede muamele etmektedir. Bu kredinin tabii olduğu bankacılık kuralı ne ise bu kredi için de
aynısı uygulanmaktadır” yanıtını verdi. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Kamuoyuna açıklama
yapmadınız. Bankayı denetleyen komisyonun üyesi olarak çok rahatsızlık duyuyorum” dedi. CHP Samsun
Milletvekili Kemal Zeybek ise, “Yazık değil mi bu ülkenin kaynaklarının üretim yerine bir gruba verilmesi”
diye konuştu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Ödemesiz dönem olduğu için Sayıştay ve
Meclis denetimi devre dışı bırakıldı. Yapılandırma olursa iki yıl daha bu hesaplar 2022'ye kadar incelenemeyecek. Kredinin taksitlerinin ödemeye başlamış olması gerekiyor. Başladı mı?” sorusunu yöneltti.3488 İyi
Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Banka içinde yetkisi olanlar dahi bu kredinin gerçekte ne kadar
olduğunu göremiyorlarmış. Böyle bir iddia var. Bu doğru mu?” diye sordu. Ancak muhalefet milletvekilleri,
Çakar’dan, TBMM KİT Komisyonu’ndaki sorularına yanıt alamadıklarını için tepki gösterdi.3489
● AKP, “4. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.3490 AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin
Akbaşoğlu’nun açıkladığı teklif 4 kanunda 27 maddeyle değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre, kadına yönelik şiddete ilişkin eylemlerde boşandığı eski eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak.
Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki değişiklikle idarenin cevap verme süresi 60’dan 30’a indirilecek. Cumhuriyet Savcısı, ifadesi alınmak için yakalanan kişinin mesai saatleri dışında geleceğini belirtmesi halinde bir kez geçerli olmak üzere serbest kalmasına karar verebilecek. Kişi, yargı makamlarına gitmediği takdirde para cezası alacak. Katalog suçlardan tutuklanabilmek için kuvvetli suç şüphesinin “somut
delillere” dayanmasına dikkat edilecek. Adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren delillerde
somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak. Adli kontrolde, konutta geçen iki gün ceza mahsubunda
https://tr.euronews.com/2021/06/17/izmir-hdp-il-binas-na-sald-r-icisleri-bakan-bu-olay-onlemekle-mukellef-guctur-istifa-etmel
https://odatv4.com/aydin-dogan-haberturku-aliyor-mu-18062145.html
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/berkin-elvan-davasinda-karar-cikti-41834959
3484 https://www.haberturk.com/son-dakika-berkin-elvan-davasinda-sanik-polis-olasi-kastla-adam-oldurmekten-16-yil-8-ay-hapis-cezasi-aldi-3108302
3485 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-berkin-elvanin-oldurulmesine-iliskin-davada-karar-6534287
3486 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/berkin-elvan-davasinda-sanik-polis-memuru-16-yil-8-ay-hapis-cezasina-carptirildi/2278454
3487 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/berkin-elvan-davasinda-karar-6493661/
3488 https://www.diken.com.tr/demirorene-kredi-soruldu-ziraat-bankasi-muduru-eveleyip-geveledi/
3489 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ziraat-bankasi-genel-mudurunden-demiroren-sorularina-yanit-6493080/
3490 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/4-yargi-paketi-tbmmye-sunuldu/2278423#
3481
3482
3483
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bir gün olacak. Adli kontrol yükümlülüğü süresiz olmayacak. Soruşturma evresinde dört ay aralıklarla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından karar verilebilecek.3491 İddianamede delille
ilgisi bulunmayan bilgiler yer almayacak.3492 Yüklenen suçu oluşturan bilgiler belirtilecek.3493
● Habertürk TV programcısı Veyis Ateş, Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sunduğu “Gündem Özel”
programında, SBK Holding CEO’su Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddialarını yalanladı. Ateş, Korkmaz’ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirtti. Ateş’in açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, “Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin
bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz
gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir” dedi. Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini iddia eti. Ateş, Korkmaz ile Temmuz
2020’de, Bodrum’da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel’e Cihan Ekşioğlu’nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, Ekim ayında İstanbul’da Korkmaz ile karşılaştığını söyledi. Ateş, ses kaydına ilişkin, böyle bir konuşma yapmadığını belirtti.
Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile tanışıklığı sorulduğunda, dört beş yıl önce, birkaç kişinin
bulunduğu bir yemekte bir araya geldiklerini ve siyaset konuşmadıklarını söyledi. Ateş açıklamasına, “Ben
hiç Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmadım, dertlerini anlatmadı demiyorum ki. Bu konuşmanın önü arkası
nerede? Birilerinin bir meblağ istediğinden de söz etmedim. Bir kişiyle konuştum. Devletin İçişleri Bakanı’na söyledim, 7 Ocak’ta Diyarbakır’da. Ben 7 Ocak'ta İstanbul’daydım. Diyelim ki nefsime yenik düştüm, 10 küsur trilyonu nereye teslim edebilirim? Ben kimim ki hangi yargı kliğini, hangi lobiyi bulabilirim
ki bu işi 10 milyon Euro’ya çözdürebilirim?” dedi.3494
19 Haziran 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Örgütü’ne düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın öldürüldüğü
saldırıyla ilgili olarak “İzmir’deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini
de kınayacağız” dedi. Türkiye’de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren partinin
AKP olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, saldırgan olduğu belirtilen kişinin bir elinde silahla, diğer eliyle “bozkurt” işareti yaparken ve Suriye’den çekilmiş olan
fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yaparak “Saldırı gerçekleştikten hemen
sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli” dedi. Bahçeli, “Saldırganın bağları ve bağlantılarıyla, irtibat ve ilişki ağlarıyla hiçbir tavsamaya
meydan vermeden araştırılması ve açığa çıkarılması gerekir” dedi. 3495
20 Haziran 2021
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in YouTube’dan yayınladığı dokuzuncu videosunda3496 Türkiye’de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra İsviçre’ye gittiği belirtilen SBK
Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı.3497 Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir,
müvekkilinin ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandığını belirtti. Demir, Türkiye’nin de müvekkilinin iadesi yönünde talebi olduğunu ancak yargı sürecinin Avusturya’da devam edeceğini iddia etti. Peker
de videosunda Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştüğünü ve bir gün sonra yurt dışına
çıktığını iddia ederek, “Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor, 5 Aralık günü saati de aklınızda
tutun. Akşam veya sabah saat 10 buçuk giriş, 12 buçuk çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Korkmaz’ın,
45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki ‘senin hakkında tahkikat yapıldı
dosya var, sen yurt dışına çık bu adamın parasını da yukarının haberi var -Tayyip abiyi kastediyor- sil sorun
çıkacak’. Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına çıkıyor” demişti.3498
● Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık
konuşmanın dinlediği iki dakikalık kısımlarını yazdı. Saymaz, “Ateş'in bilmediği bir şey vardı: Sabah
https://ankahaber.net/haber/detay/4_yargi_paketi_tbmmde_katalog_suclarda_tutuklama_icin_somut_delil_sarti_43651#.YMyhWy2W40Y.twitter
https://t24.com.tr/haber/4-yargi-paketi-tbmm-baskanligi-na-sunuldu,959990
3493 https://www.trthaber.com/haber/gundem/4-yargi-paketi-meclise-geliyor-589124.html
3494 https://t24.com.tr/haber/sezgin-baran-korkmaz-dan-10-milyon-euro-talep-ettigi-iddia-edilen-veyis-ates-aciklamalarda-bulunuyor,960115
3495 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57537644
3496 https://www.youtube.com/watch?v=cDN-FCwZ6Os&t=26s
3497 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-istedi-sezgin-baran-korkmaz-avusturya-tutuklandi/5935290.html
3498 https://www.amerikaninsesi.com/a/sedat-peker-den-yeni-iddialar/5918312.html
3491
3492
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Korkmaz’ı arayıp varlığından emin olmak için görüşmenin kaydını dinledim. 5-8 Ocak arasında dört, beş
telefon görüşmesi yapılmış. Korkmaz, 7 Ocak’ta yapıldığını söylediği dokuz dakika 26 saniyelik kaydın iki
dakikalık kısmını dinletti. Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor.
Ateş, şöyle diyor: ‘Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet
duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum” diye yazdı. Ateş’in kimi lobi ve kliklerden söz ettiğini kaydeden
Saymaz, “Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, ‘Masaya sen otur benim yerime?’ diye öneriyor. Ateş
‘Nasıl istersen’ diyor ve şöyle devam ediyor: ‘Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan bir süre
beklemen. ‘Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar).’ Korkmaz, ‘Samimiyetimizi nasıl göstereceğim abi?’ diye soruyor. Ateş, ‘Söz ettiğim meblağı istiyorlar’ diyor. Korkmaz, ‘10 milyon Euro’yu verdiğim zaman…’ diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için ‘Milyon’ ifadesini yutuyor” diye aktardı.3499
● TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HaberTürk eski sunucusu Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın iki dakikalık ses kaydını yayımladı.3500 Şık, “Veyis Ateş ile
Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında3501
bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur”3502 diyerek YouTube’a koyduğu bölümü3503 paylaştı. Şık, ikinci paylaşımında ise, “Gönül isterdi ki kaydın tamamı elimde olsaydı ama yok. Kimsenin şüphesi olmasın eğer söz
verildiği gibi gönderilirse onu da yayınlarım. Kimse komplo teorileriyle açıklama yapmaya kalkmasın. Hep
dediğim gibi, hakikate kendimden daha dazla saygı duymaya devam edeceğim” dedi.3504
● Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanması ardından TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yönelik iddialarda bulunarak, “Şık; dokunulmazlık zırhına sığınıp, Korkmaz’ın omzundan bana ateş açma. İçişleri Bakanı Sayın Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey’le siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile
getirdin mi, getirmedin mi? SBK’nın medya ve siyasetteki beslemeleri hazır olun, daha çok şey konuşacağız. Elbette, başkaları gibi iftira atmadan, kumpas kurmadan..”3505 dedi.3506 Şık ise, Ateş’e yanıt olarak “Bu
ülkede kurulu mafya düzeninin sahibi ya da aparatı olanlara sırtını dayamayan hiç kimsenin dokunulmaz
olmadığını hala dokunulamayan biri olarak sen benden daha iyi bilirsin”3507 dedi.3508
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından kademeli normalleşme kararlarını açıklayarak, sokağa çıkma kısıtlamalarını 1 Temmuz’dan itibariyle kaldıracaklarını duyururken “Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00.00’a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye
hakkı yok” dedi.3509
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki açıklamasında Kanal İstanbul ihalesine
girilmemesi çağrısında bulunarak, “Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz
kardeşim. Para yok. Niye para yok. Kardeşim ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim.
Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye
kar sağlayacak insan değilim” dedi.3510
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 63 can kaybı yaşanmasıyla3511 toplam can kaybını 49.185 ve 5.091
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.370.299 olarak açıkladı.3512
21 Haziran 2021
● Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazeteci Serdar Akinan’ın “Suriye’nin yağmalanmasında
çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor” açıklamasına yanıt vererek eşi Murat Özdavar’ın konuyla
ilgisi olmadığını belirtti. Murat Özdavar da açıklamasında “Gönül rahatlığıyla söylemek isterim ki; bugüne

https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/ben-ikna-olmadim-6495950/
https://www.birgun.net/haber/ahmet-sik-veyis-ates-ile-sezgin-baran-korkmaz-gorusmesinin-ses-kaydini-yayinladi-349012
https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/ben-ikna-olmadim-6495950/
3502 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1406517067516366850
3503 https://www.youtube.com/watch?v=N4x9L1JxzIc
3504 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1406527340423831556
3505 https://www.birgun.net/haber/veyis-ates-hedef-aldi-ahmet-sik-yanit-verdi-349039
3506 https://twitter.com/veyisates/status/1406617357850660868
3507 https://www.twitlonger.com/show/n_1srnv2b
3508 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1406688610741538821
3509 https://t24.com.tr/video/erdogan-muzik-yasagini-saat-24-00-e-cekiyoruz-kusura-bakmasinlar-gece-kimsenin-kimseyi-rahatsiz-etmeye-hakki-yok,39860
3510 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglundan-kanal-istanbul-uyarisi-kimse-ihaleye-girmesin-parasini-vermeyecegiz-1845910
3511 https://www.ntv.com.tr/turkiye/20-haziran-2021-corona-virus-tablosu-63-can-kaybi-5-bin-91-yeni-vaka,gFxVmROxbE2tdD9_gRikdA
3512 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3499
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kadar Suriye’den ya da başka bir ülkeden bir fabrika ya da başka bir bina tesis vb. söküp Türkiye’ye ya da
herhangi bir ülkeye taşımadım.” dedi.3513
● Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın gazetecilerle ilişkisi Yılmaz Özdil ve
Uğur Dündar arasında tartışma yarattı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Korkmaz’ın Artı 1 TV’nin finansmanı
olduğunu iddia ederek, “SBK’nın kafakola aldığı gazetecilere, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst
ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” dedi. TELE1
yayınında ise, Uğur Dündar ve Tuncay Mollaveisoğlu, Özdil’in paylaşımını eleştirdi. Dündar, “Sen benim
ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Biri Müjdat Gezen’dir. İkincisi sensin.
Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana
ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin. Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz’
derim… Yılmaz’a da yazıklar olsun. Bitti benim için artık” dedi. Yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum. TELE1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde” dedi. Bunun ardından Dündar, “Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum. İsmail Saymaz’a takmış. Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları” yanıtını verdi. Dündar, “Yılmaz Özdil benim
cenazeme gelmesin, benim için Özdil defteri kapanmıştır” dedi. Özdil ise, “Neticede kanal kiminmiş” sorusunu yöneltti.3514 Dündar, 24 Haziran’da yaptığı açıklamada ise, “Yılmaz Özdil kardeşim” diyerek yaşananların canlı yayın kazası olduğunu belirtti.3515
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Uğur Dündar ve gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’yu
etiketleyerek, ABD’nin isteği üzerine “kara para aklama” gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili sorular yöneltti.3516 Peker, “Uğur Ağabey yanlış anlamazsanız en önemli bölümü kaçırıyorsunuz (anlattıklarınızın hepsi çok değerli ama). Sezgin Baran Korkmaz’a suç örgütü liderliğinden ve de kara
paradan suçlama yapılıyor. Suç örgütü suçlaması yapılabilmesi için polisin en az altı aylık ön çalışma yapması gerekir. Ayın 4’ünde saat on buçukta İçişleri Bakanı bu şahısla nasıl görüşür (hem de bakanlık makamında)? Bu görüşmenin ertesi günü bu şahıs yurtdışına nasıl kaçar? Bakanlığın kamera kayıtlarını ve HTS
kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar? Bence en önemli konu bu. Bu konu sanki unutturulmaya
çalışılıyor” dedi. 3517
22 Haziran 2021
● MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz
için “PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir” dedi.3518 Buna karşı HDP Genel Başkanı Pervin
Buldan ise, Katil hangi saiklerle cinayeti işlediğini açıklamışsa hükümetin küçük ortağı da bugün bu kürsüden Poyraz’ı hedef göstermiştir. Katille dil birliği yapmıştır. Deniz'in babasını, ailesini hedef göstermiştir.
Bu ülkede HDP’ye oy veren milyonları hedef göstermiştir. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu söylemlere
karşı savcıları göreve davet ediyoruz. Bu küçük ortağa haddini bildirecek var mı yürekli bir savcı” tepkisini
gösterdi.3519
● Tuncay Mollavesioğlu, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in tartışmasına ilişkin Cumhuriyet’te “Artı
1 TV’nin birinci elden hikayesi” yazısını kaleme aldı. Mollaveisoğlu, Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı
Artı 1 TV’nin kuruluşunu anlatarak, “Uğur Dündar, Haluk Şahin ve ben Altan Ertürk’ten yayınlara müdahale
etmemesi, tüm mali yükü ve yönetimi üzerine aldığı için ücretleri aksatmaması için söz aldık. Sonra Gezi
olayları oldu. Gezi’yi baştan sona yayımlama kararı aldık. Ve baskılar peşi sıra gelmeye başladı. Kanalın
patronu Altan Ertürk ile gerilim iyice arttı. Maaşlar dahil verdiği sözleri yerine getirmeyen Ertürk ile verdiğimiz kavga, genel yayın yönetmeni olduğum sırada işten çıkarılmamla son buldu. Haber Müdürü Mustafa
Hoş’un işten atılmak istenmesi, Gezi ile tırmanan baskı/sansür süreci… Uğur Dündar başta olmak üzere
kurucu ekibin tamamı istifa etti” dedi. Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’de ortak bir davada adı geçen Ekim

https://www.birgun.net/haber/serdar-akinan-in-iddiasina-iliskin-hande-firat-ve-esi-murat-ozvardar-dan-aciklama-geldi-349139
https://tele1.com.tr/ugur-dundar-yilmaz-ozdil-cenazeme-gelmesin-yaziklar-olsun-418488/
3515 https://m.haberturk.com/ugur-dundar-yilmaz-ozdil-kardesim-3114497
3516 https://twitter.com/sedat_peker/status/1407048609883951106
3517 https://tele1.com.tr/sedat-pekerden-flas-sbk-sorusu-418477/
3518 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57570827
3519 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pervin-buldandan-bahceliye-yanit-1846456
3513
3514
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Alptekin’in kanalla bağlantılarının kendileri atıldıktan sonra ortaya çıktığını belirtti ve Yılmaz Özdil’in iddialarını reddetti.3520
● İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), dört yıldır parti kurmak belge sunumu yaptıkları İçişleri Bakanlığı’nın başvurularını kabul etmemesi nedeniyle açtıkları davaları AYM’ye taşımaya hazırlandıklarını duyurdu. PİA Kurucu Başkanı Mehmet Kamaç, “Hukuka rağmen Anayasa’yı da çiğneyerek dört yıldır
PİA’nın kurulması engelleniyor. Dört yıllık süreçte yaptığımız bütün resmi ve şifahen başvurularda, İçişleri
Bakanlığı’ndan önemli hiçbir muhatap bulamama, olan muhatapların da PİA’nın kuruluşuna yönelik iş ve
işlemlerin bir talimatla engellendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi. Ankara İdare Mahkemesi, PİA’nın
başvurusunu değerlendirerek, parti kurucularının lehine karar vermişti. İçişleri Bakanlığı ise, Covid-19 virüs
salgını ve parti programında Anayasa 68. maddeye aykırı maddeler olması nedeniyle kuruluş işlemlerinin
yapılamadığını belirtmişti. İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Mahkeme, PİA’nın lehine verdiği kararı
bozmuştu.3521
23 Haziran 2021
● TBMM Adalet Komisyonu, 4. Yargı Paketi olarak adlandırılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul etti.3522
● Gazeteci Faruk Bildirici, gazeteci Enver Aysever’in kendisi hakkında Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi’nde ders verdiği iddiasıyla ilgili, “Başkent Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde Güncel Medya Sorunları dersi verdim. 2017 ve 2018 yıllarında dönem başına (üç aylık süre)
yaklaşık iki bin lira ücret aldım” dedi. Aysever ise, “Haberal eski CHP vekili, onun okulunda çalışmak
gazeteci ahlakına uygun mu? Eğer uygunsa kamuda ders vermekten farkı nedir? Ders veren gazeteciler
ahlaksız mı? Haberal hakkında nasıl haber yapacaksınız örneğin?” dedi.3523
24 Haziran 2021
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Pandemi ve Basın Özgürlüğü raporu
yayımlandı.3524 Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıkladığı3525 “Pandemi ve Basın Özgürlüğü” raporuna göre, Mart 2020’dan Mart 2021 sonuna değin yıl içinde gazeteciler 479 kez hakim karşısına çıktı, en az 78’i gözaltına alındı. 25 gazeteci tutuklandı17’si darp ve tehdit edildi. Raporda, “Türkiye’de ilk korona vakasının görüldüğü günden 2020 yıl sonuna kadar en az 22 gazetecinin pandemi nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Raporda, “Pandeminin başladığı andan itibaren sahada çalışan gazetecilerin yaşadığı riskler, sahanın yanı sıra televizyon stüdyolarında da sürmüş, özellikle başta sağlıkçılar
olmak üzere çok sayıda uzman konuğun alındığı programların sıklaşması, gazetecilerin virüse yakalanma
risklerini de beraberinde getirmiştir” denildi.3526
● Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Demirören Medya
Grubu’nun kredisiyle ilgili sorularına “müşteri sırrı” yanıtını verdi. Yazılı yanıtta, “5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa
edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” denildi. HKP MYK Üyesi Avukat Doğan Erkan ise,
“Ziraat Bankası bize ‘müşteri sırrı’ diye cevap vermesi kabul edilemez. Kamunun kaynaklarının usulsüz
kullanılması söz konusu olduğundan konuyla ilgili Kamuoyuyla ve Halkın Kurtuluş Partisi’yle bu bilgileri
paylaşmak zorundadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne göre yurttaşların, toplulukların ‘Hakikati bilme hakkı’ vardır. Ziraat Bankası bu hakikati saklayamaz. Gelen yanıta göre ceza hukukunu işleteceğiz. Eğer oradan da bir olumsuz gelişme olursa uluslararası hukuka başvuru yapacağız. Gerçeklerin, bir
gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” dedi.3527
● Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün “2021 Dijital Haber Raporu”na göre, Covid-19 virüsü salgını sürecinde basılı gazetelere ilgide dünya çapında ciddi düşüş yaşadığı,
yerel haberlere ilgi artışı olduğu ve 25 yaş altındaki gençlerin haberle kurduğu ilişkinin gelecekte geleneksel
medyayı zorlayacağı belirtildi. Türkiye bölümünde katılımcılar, haberleri en çok internet üzerinden
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/tuncay-mollaveisoglu/arti-1-tvnin-birinci-elden-hikayesi-1846627
https://www.amerikaninsesi.com/a/dort-y%C4%B1ld%C4%B1r-izin-ba%C5%9Fvurusu-kabul-edilmeyen-k%C3%BCrt-partisi/5938171.html
3522 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/4-yargi-paketi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi/2283141#
3523 https://abcgazetesi.com/faruk-bildiriciden-baskent-universitesi-aciklamasi-ders-verdim-donem-basina-2-bin-lira-al-393661
3524 https://www.chp.org.tr/haberler/chpden-pandemi-ve-basin-ozgurlugu-kitabi
3525 https://www.chp.org.tr/haberler/chpden-pandemi-raporu
3526 https://www.evrensel.net/haber/436215/chpden-pandemi-ve-basin-ozgurlugu-raporu-darp-tehdit-tutuklama-ilan-ambargosu
3527 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziraat-bankasindan-750-milyon-dolarlik-kredi-aciklamasi-1847112
3520
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aldıklarını söylerken, televizyon ve sosyal medyadan haber alma oranı yaklaşık olarak eşit çıktı. Fox TV,
Cumhuriyet ve NTV en güvenilir haber kuruluşları olarak ifade edildi. İnternette ise Sondakika.com ve yine
CNN Türk ve Sözcü’yü takip ettiklerini söyledi. Raporda, “CNN Türk ve Hürriyet’in kısa süre önce hükümet
yanlısı bir holding tarafından alınması, haberlerinin artık tarafsız olarak görülemeyeceğini gösterdi” denildi.
Raporda, BBC Türkçe ve DW Türkçe gibi uluslararası mecraların, Türkiye’de dijital haber piyasasında artan
bir varlık gösterdiği, bu tür haber kuruluşlarına daha çok sosyal medyadan erişildiği de belirtildi. Katılımcıların yüzde 40 YouTube’u, yüzde 34 Twitter’ı ve Instagram’ı, yüzde 30 Facebook ve WhatsApp’ı, yüzde
13 de Telegram’ın haberlere erişim için kullandığı kaydedildi. Raporda katılımcıların yüzde 61’inin sosyal
medyayı haber için kullandığı belirtilirken sosyal medyada oto-sansürün de yaygın hale geldiğine dikkat
çekildi. Yeni sosyal medya düzenlemelerinin ifade özgürlüğünü kısıtladığı belirtilirken, WhatsApp ve Telegram gibi kapalı mesajlaşma uygulamalarının haber için daha fazla kullanılmasının da kısmen diğer haber
kanallarının ifade özgürlüğü üzerindeki baskıdan kaynaklandığı yorumu yapıldı.3528
● Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hipokrat Yemini’nden, “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına” yönelik bölümü çıkardı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in iddiasına
göre, öğrenciler bu cinsiyetçi yemini okumayı reddedince Rektörlük Hipokrat Yemini’ni okutmaktan vazgeçti.3529
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 virüsü salgınında 1 Temmuz itibariyle kademeli normalleşmeye geçileceğini açıklamasında, saat 24.00’ten sonra mekanlarda müzik yasağı uygulanacağı belirterek,
“Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” dedi. Bu durum Twitter’da “#KusuraBakıyoruz” etiketiyle paylaşımlara yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bunun “ideolojik yasak” olduğunu belirterek, “Erdoğan, rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?” dedi. Rock müziği sanatçısı Aylin Aslım, “Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa olur.
Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder” dedi. Şarkıcı Cem Adrian, “Yıllardır verdiğimiz rahatsızlıktan
dolayı hepinizden özür dileriz” mesajını paylaştı. Şarkıcı Atilla Taş ise, müzikle ilgili kısıtlama hakkında,
“Kimse hırsızlıktan, rüşvetten, hukuksuzluktan, zulümlerden, yoksulluktan rahatsız değil. Bir tek müzik
rahatsız ediyor ama” dedi.3530
25 Haziran 2021
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararlarıyla
ilgili “YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor. Ancak
bu platformların yöneticileri hali hazırda bunu uygulamıyorlar. Yani bizler gibi direniyorlar (bakalım ne
kadar direnecekler)”3531 dedi.3532 İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Peker’in Twitter, YouTube ve Instragram hesaplarına, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini
açıklamıştı.3533
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 56 can kaybı yaşanmasıyla3534 toplam can kaybını 49.473 ve 5.630
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.398.878 olarak açıkladı.3535
26 Haziran 2021
● TGC Yönetim Kurulu, siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı disiplin soruşturması sonucunda Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı. Açıklamada, “Veyis Ateş’in yurt
dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın taleplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini kabul
eden açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan ‘ses kaydı’ alenileşmiştir. Veyis Ateş’in tutum ve davranışlarının
Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan TGCi’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır. Tüzüğün 11.maddesi ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’ ve ‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten
3528 https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/reuters-turkiyenin-medya-aliskanliklarini-mercek-altina-aldi-en-cok-hangi-haber-kuruluslarina-guveniliyor-haber1526498?__twitter_impression=true
3529 https://www.evrensel.net/haber/436351/sakarya-tip-fakultesinden-cinsiyetci-hipokrat-yemini-dayatmasi
3530 https://tr.euronews.com/2021/06/21/erdogan-n-muzik-k-s-tlamas-ac-klamas-na-sanat-ve-siyaset-dunyas-ndan-kusura-bak-yoruz-tepk
3531 https://twitter.com/sedat_peker/status/1408336284888752130
3532 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-sosyal-medya-erisimine-iliskin-aciklama-gerekirse-dumanla-1847285
3533 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sosyal-medya-hesaplari/
3534 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3535 https://www.ntv.com.tr/turkiye/25haziran-2021-corona-virus-tablosu56-can-kaybi-5-bin-630-yeni-vaka,pRNv3Fi_VUa2IACFXKI6Vg
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kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’ hükümleri dikkate alınarak, Ateş’in oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına, üyelikten çıkarılma kararına karşı
Genel Kurulda itiraz hakkı olduğunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir” denildi.3536
28 Haziran 2021
● Ankara Barosu,3537 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 24.00’ten sonra mekanlarda müzik yasağı uygulanacağı doğrultusundaki İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi aleyhine “yaşam tarzına müdahale” gerekçesiyle dava açtı. Genelgedeki ilgili hükmün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında tümüyle hukuka ayrılık nedeniyle iptal edilmesi talep edildi. Açıklamada, “Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamaz, düzenleme halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilemez” denildi. Dilekçede, genelgedeki yasaklama hükmü için “Uygulaması, sınırlar, tanımlar gibi kategori ve ölçütlerden yoksun, öngörülebilirlik ve
belirlilik ilkelerinden uzaktır. Yasaklama uygulamasının salgın süreciyle sınırlı olup olmayacağı, hangi müzik etkinliklerini kapsayacağı, müzikli eğlence yerleri, oteller, turistik bölgelerde de uygulanıp uygulanmayacağı ve benzeri konularda hukuksal gerekçe ortaya koyamamakta, gece saat 24.00’ten sonra ‘müzik yasaklanmakta’, hukuksal belirsizlik ve keyfilik sorununa tekabül ettiğinden, bir dava konusu ve iptal sebebi
teşkil etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.3538
29 Haziran 2021
● İstanbul Emniyeti, aralarında suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in avukatının da olduğu belirtilen
10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 31
Ağustos 2017’de Çekmeköy’de C.Ç. isimli bir kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturma dört kişinin tutuklanması ile tamamlandı. Ancak, yeni bilgilere ulaşılması üzerine tekrar inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis, cinayetin tasarlanarak işlendiği bulgusu üzerine 13 kişinin yakalanması için harekete
geçti. İstanbul merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi” denildi.3539
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İnternet Medyası ve Haberciliği” başlıklı
online çalıştayında “Hakikate dayalı habercilik demokrasiyi güçlendirirken, çarpıtma ve yalan üzerine kurulu tahrif haberciliği demokrasiye büyük zararlar vermektedir. İnternet yayıncılığında yanlış uygulamaların
ve eksiklerin giderilmesi çözüm yolları için önerilerde bulunulması ve niteliğinin artırılması elzemdir” dedi.
Altun, “İnternet gazeteciliği bağlamında bugün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu da hepimiz
biliyoruz. İlk olarak internet gazetecilerinin yasal statüsünün ne olması gerektiğinden başlayarak, internet
gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve mutlak surette
çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir” diye konuştu.3540
● AİHM’de değerlendirilmeyi bekleyen başvurular sıralamasında, 2021’in ilk beş ayında Türkiye’den gelen başvurularda önemli artış yaşanırken, ilk sıradaki Moskova ile Ankara arasındaki fark yüzde
1,2’ye düştü. Rusya’dan yapılan ve değerlendirmeyi bekleyen başvurular 14 bin 150’ye çıkarken, toplam
başvurular içinde Moskova’nın payı yüzde 21,8’e düştü. Aynı süre içinde Türkiye’den gelen ve değerlendirmeyi bekleyen başvurular 13 bin 350’ye çıkarken, Ankara’nın payı yüzde 20,6’ya yükseldi. AİHM’de
değerlendirmeye bekleyen toplam başvuruların sayısı ise 64 bin 950’ye çıktı. AİHM’in şu ana kadarki verdiği mahkumiyet kararlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla, en az bir hak ihlali içeren 3 bin 309 karar ile
Türkiye ilk sırada, 2 bin 724 karar ile Rusya ikinci, bin 857 karar ile İtalya üçüncü sırada yer alıyor.3541
30 Haziran 2021
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 45 can kaybı yaşanmasıyla3542 toplam can kaybını 49.732 ve 5.496
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.425.652 olarak açıkladı.3543
1 Temmuz 2021

https://www.birgun.net/haber/tgc-veyis-ates-i-uyelikten-cikardi-349742
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=12388
3538 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-muzik-yasagi-yasam-tarzi-davasi-oldu/5945659.html
3539 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-sedat-pekerin-avukati-gozaltina-alindi-1848308
3540 https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/fahrettin-altun-internet-gazeteciligi-icin-hukuki-duzenlemelere-ihtiyac-var-6511777/
3541 https://tr.euronews.com/2021/06/29/aihm-de-bekleyen-basvurularda-turkiye-liste-bas-rusya-y-yakalamak-uzere
3542 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3543 https://www.milliyet.com.tr/gundem/30-haziran-koronavirus-tablosu-aciklandi-mi-saglik-bakanligi-vaka-ve-vefat-sayisini-paylasiyor-6542657
3536
3537
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● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son 24 saatte 42 can kaybı yaşanmasıyla3544
toplam can kaybını 49.774 ve 5.288 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.430.940 olarak açıkladı. 3545
● AYM, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “siyasi faaliyette bulunma” ve
“ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiğine3546 oybirliğiyle karar verdi.3547 Mahkeme, Sincan Cezaevi’nde
tutuklu Gergerlioğlu’nun hak ihlalini dikkate alarak yerel mahkemece tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti.3548 HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Gergerlioğlu vekilimizin dokunulmazlığı kaldırılmasının hukuk dışı olduğunu hep söyledik. AYM kararı da söylemlerimizi teyit etti. Adaletin geç de olsa
yerini bulması ve halk iradesine saygı gereği Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve vekilliğe iadesi sağlanmalıdır” dedi.3549
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,3550 Şehit Diplomatlar Sergisi’nde yaptığı konuşmayı YouTube’un sansürlediğini duyurdu. Altun, “Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş.3551 Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara
yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan
YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayıyor.
Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha
gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var.
Yaşasın Hakikat” dedi.3552
2 Temmuz 2021
● AYM, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’nin yaptığı başvuru kapsamında iptal
talebini reddetti.3553, Mahkeme, söz konusu kuralların sadece seçim sonrası sürecin şekilsel ve törensel yönüne ilişkin bir düzenleme içerdiğini, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını düzenlediğinin
söylenemeyeceğini aktardı. AYM, Anayasa’nın 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak
alan içinde kalmadığı gerekçesiyle ilgili hükümleri iptal etmeyeceğine karar verdi.3554
● ABD Dışişleri Bakanlığı 2020 yılı Dini Özgürlükler Raporu’nun3555 Türkiye bölümünde, Müslüman olmayan dini azınlıkların ibadetlerini yerine getirmede sorunlarla karşılaştığı, ayrımcı ve nefret dilinin
hedefi haline gelebildikleri öne sürüldü. Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Heybeliada’daki tarihi bir
sanatoryumu İslami eğitim merkezi kurmak amacıyla devralırken, Müslüman olmayan dini grupların ülke
içinde din adamı eğitmelerine kısıtlama getirdiği belirtildi. Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesine kapsamlı bir şekilde yer verilen raporda, Kariye Müzesi’nin de cami olarak açılacağı vurgulandı. Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in, Şırnak-Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 65 yaşındaki annesi Şimoni Diril ve 71 yaşındaki babası Hurmüz Diril’den 11 Ocak’tan beri alınamadığı sonrasında
20 Mart’ta Şimoni Diril’in cansız bedenine ulaşıldığı3556 baba Hürmüz Diril halen kayıp olduğu ifade edildi.
Raporda dini azınlık mensuplarına yönelik ayrımcılık, şiddet ve hak ihlalleri arasında A Haber’de yer alan
“Joe Biden kimdir, Yahudi mi?” haberi örnek gösterildi.3557
3 Temmuz 2021
● Gazeteci Hayri Demir,3558 Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi desteğiyle yürüttüğü “Haberin
Bedeli”3559 başlıklı Haziran ayı raporunda, 36 ayrı davada gazetecilerin mesailerini adliye koridorlarında
mesleklerini savunmak için harcadığını bildirdi. Raporda, ay içerisinde görülen davalarda en az 87 gazeteci
ve medya çalışanın yargılandığı, sekiz gazetecinin ise birden fazla davada hakim karşısına çıktığını
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.milliyet.com.tr/gundem/1-temmuz-koronavirus-tablosu-aciklandi-mi-bugunku-vaka-ve-vefat-sayisi-paylasiliyor-6543493
https://www.trthaber.com/haber/gundem/aymden-gergerlioglu-karari-592467.html
3547 https://www.gazeteduvar.com.tr/anayasa-mahkemesi-gergerlioglu-icin-hak-ihlali-karari-verdi-haber-1527241
3548 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-gergerlioglu-karari-41844487
3549 https://www.dw.com/tr/aym-gergerlio%C4%9Flu-davas%C4%B1nda-hak-ihlali-karar%C4%B1-verdi/a-58123279
3550 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1410667506595946499
3551 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskani-altundan-youtube-sansurune-sert-tepki-bu-riyakarliktir-41844364
3552 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fahrettin-altuna-youtube-sansuru-6516799/
3553 https://anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/cumhurbaskani-secimi-kanununda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanun-hukmunde-kararname-nin-iptali-istenen-kurallarinin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
3554 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-cumhurbaskani-secimi-kanununda-degisiklik-yapan-khknin-iptal-talebini-reddetti/2292118
3555 https://tr.usembassy.gov/tr/uluslararasi-dini-ozgurlukler-raporu-turkiye-2020/
3556 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51981936
3557 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abd-raporu-turkiyede-dini-azinliklar-hak-ihlali-yasiyor-1849196
3558 https://twitter.com/HaberinBedeli/status/1411243147678699522
3559 https://drive.google.com/file/d/1419yXD-n72gI1W2TD1pZXhtXFmK3gywr/view
3544
3545
3546
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3560

kaydedildi.
Yargılamalarda, beş gazeteciye “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, 11 gazeteciye “örgüt propagandası yapmak”, 39 gazeteciye ise “örgüt üyesi olmak” suçlaması yöneltildiği aktarıldı. Karara bağlanan
iki davada iki gazeteciye toplamda altı yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi. Yargılanan gazetecilerden beşi hakkında ise beraat kararı verildi.3561 Raporda, “Bir aylık süreçte hâkim karşısına çıkan 87
gazeteci ve medya çalışanı, bir müebbet hapis cezası, 713 yıldan 1670 yıla kadar hapis ve iki bin günden 45
bin güne kadar hapis cezası ve 200 bin TL manevi tazminat talebiyle yargılandı. Dört gazeteci hakkında
yeni soruşturmalar açılarak, ifadeye çağrıldı. İki gazeteci hakkında ise yeni davalar açıldı” denildi.3562
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Öldürüldüğü açıklanan PKK’lı canlandı itirafçı oldu!” yazısına3563 tepki gösterdiği için İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya hitaben, “Öyleyse ‘Fırat Şişman
öldürüldü’ haberlerine neden itiraz etmediniz? ‘Fırat Şişman öldürüldü’ yazan gazeteciler düzeltme yayımlayacak mı?” yanıtını verdi. Bildirici, “Madem Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın ‘etkisiz hale getirildiği’ açıklamanız ‘öldürüldüğü’ anlamına gelmiyor, o halde bakanlığınızın web sayfasındaki bu haber ne
anlama geliyor?” ifadesiyle Bakanlık sitesindeki 11 Nisan tarihli haber linkini3564 örnek gösterdi. Çataklı,
Bildirici’nin söz konusu yazısına, “Bir köşe yazarı, bizim daha önce ‘etkisiz hale getirildi’ olarak duyurduğumuz bir teröristin itirafçı olmasını bir çelişki olarak yansıtmış, bunun ölü olması gerektiğini ifade etmiş.
Devletin terör terminolojisinde etkisiz hale getirilmiş terörist, ölü, yaralı veya teslim olmuş terörist demektir”3565 değerlendirmesinde bulunmuştu.3566
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Din Alimleri Derneği
(DİAY-DER) Başkanı Ekrem Baran ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Mehmet Nas’ın da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.3567
4 Temmuz 2021
● HDP, AYM’nin hak ihlali kararı vermesine rağmen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tahliye edilmemesi nedeniyle Sincan Cezaevi önünde adalet nöbeti3568 başlatacaklarını duyurdu.3569
● Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün, internet ortamında
yayınlanan Modatv’de iktidarı eleştirdikten sonra polislerce “maske takmadığı” gerekçesiyle ters kelepçeyle
gözaltına alınması tartışma yarattı.3570 Yümlü’nün iş yerindeki personele yapılan testler sonucunda pozitif
oldukları açıkladı.3571 Yümlü’nün, iki iş yeri olduğunu ve çalışanlarıyla temaslı olmadığını söyleyerek izole
olmayı reddettiği belirtildi.3572 Ordu Valiliği, “BBP’li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına
alındı’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Yümlü adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunulmuştur. Temaslı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intika etmiş ancak o esnada vatandaş ile
ekipler arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır” açıklaması yaptı.3573
5 Temmuz 2021
● İstanbul Silivri Cumhuriyet Savcılığı’nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla “seçme ve seçilme hakkından
yoksun bırakılması” yönünde mütalaada bulunuldu.3574 2016’da dokunulmazlığının kaldırılması üzerine
hakkında dava açılmıştı.3575 İddianamede, İnce’nin üç yıla kadar hapsi istenmişti.3576 İnce, CHP Grup Başkanvekili olduğu 2013’te Ergenekon davasını izlemek için İstanbul Silivri’de duruşmaya katılmıştı.3577

https://www.bizhaberiz.com/haberin-bedelihaziran-ayinda-87-gazeteci-1670-yila-kadar-hapisle-yargilandi/
https://www.evrensel.net/haber/437096/haziranda-87-gazeteci-1670-yil-hapis-istemiyle-yargilandi?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=2729&utm_campaign=03-07-202113:37
3562 https://www.indyturk.com/node/382636/haber/bir-ayda-87-gazeteci-1670-y%C4%B1la-kadar-hapis-talebiyle-yarg%C4%B1land%C4%B1
3563 https://farukbildirici.com/olduruldugu-aciklanan-pkk-li-itirafci-oldu/
3564 https://www.icisleri.gov.tr/10-gunde-ust-duzey-bes-isim-olduruldu
3565 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-haziranda-92-terorist-etkisiz-hale-getirildi/2293349
3566 https://twitter.com/farukbildirici/status/1411372497753214991?s=1002
3567 https://m.bianet.org/bianet/print/246708-istanbul-da-diayder-ve-dik-e-baskin-22-gozalti
3568 https://bianet.org/bianet/siyaset/246729-hdp-den-gergerlioglu-icin-adalet-nobeti
3569 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1411650791337758721
3570 https://t24.com.tr/haber/bbp-ordu-kadin-kollari-baskani-fatma-yumlu-ters-kelepce-takilarak-ile-gozaltina-alinmisti-2-polis-gorevden-uzaklastirildi,964557
3571 https://www.evrensel.net/haber/437138/akpyi-elestiren-bbp-ordu-kadin-kollari-baskani-fatma-yumlu-gozaltina-alindi
3572 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/orduda-bbp-kadin-kollari-baskanina-ters-kelepceyle-gozaltina-sorusturma-baslatildi-41846755
3573 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107041044884659-ordu-valiliginden-bbpli-yoneticinin-ters-kelepceyle-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama/
3574 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muharrem-ince-icin-siyasi-yasak-talebi-1849938
3575 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/savci-inceye-siyasi-yasak-istedi-6521842/
3576 https://www.evrensel.net/haber/437186/savci-muharrem-ince-icin-siyasi-yasak-istedi
3577 https://bianet.org/bianet/siyaset/246751-savcilik-muharrem-ince-hakkinda-siyaset-yasagi-istedi
3560
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Duruşmada çıkan tartışmada İnce, salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalıştığı sırada
ittirmişti.3578
6 Temmuz 2021
● HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin “siyasi faaliyette bulunma” ve “ifade özgürlüğü”
haklarının ihlal edildiği kararı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “infazı durdurma” kararının
ardından Sincan Cezaevi’nden tahliye edildi.3579
8 Temmuz 2021
● Gazeteci Hıdır Göktaş, Medyascope’un Ankara temsilcisi oldu.3580
● İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim
2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada, müşteki Hatice
Cengiz’in ABD’nin cinayete ilişkin raporunun istenmesi talebini reddetti.3581 Mahkeme, Suudi sanıklarla
ilgili yakalama kararlarını yineleyerek davayı 23 Kasım’a erteledi.3582

● HDP’nin, iktidar yanlısı medya organlarına kamu bankaları tarafından kredi ve reklam ilan kanalıyla aktarılan kamu kaynaklarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla TBMM’ye verdiği araştırma
önergesi, AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut
Toğrul, “Özgür medyayı 15 Temmuz sonrası KHK’lerle kapattılar. Uhdelerine aldıkları havuz medyasını
da kamu kaynaklarıyla besliyorlar. Basın İlan Kurumu bugüne kadar tüm ilanları havuz medyasına aktardı.
Diğer medyaya sıfır lira. Bir gazetecinin 10 milyon dolar karşılığı arabuluculuk işine girdiğini öğreniyoruz.
Bir başkasının, KHK’lilerin OHAL Komisyonu’ndaki ‘Göreve dönsünler mi dönmesinler mi?’ konusunda
aracı olduğunu görüyoruz. Ne için yapıyor?” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Halkın
vergisinden verdiğiniz kamu bankası ilanlarını gazetelere, televizyonlara hangi kritere göre dağıtıyorsunuz?
Onları belirlerken bir ihale açtınız mı, tek kaynaktan mı dağıtıyorsunuz? Yaptığınız, rekabet hukukuna uygun mu, o bankaların anlı şanlı etik ilkelerine uygun mu? Halkbank’ta Sözcü okurunun hesabı yok mu,
Vakıfbank mudileri arasında Fox TV, Halk TV izleyen yok mu, kamu katılım bankalarının müşterileri arasında TV5 izleyen Milli Gazete okuru yok mu?” dedi. AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise,
“Medyayı, yalanlarını topluma ulaştırma aracı olarak görenlerin ‘Türkiye’de basın tekelleşti’ demesi çok
büyük bir çelişkidir” dedi.3583
9 Temmuz 2021
● AYM’nin, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararı
Resmi Gazete’de yayımlandı.3584 Kararda, Gergerlioğlu’nun paylaştığı habere erişim engeli getirilmemiş
olduğu hatırlatılarak, “Bu habere ilişkin olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığı veya tedbire başvurulduğu da tespit edilememiştir” denildi. Kararda, Gergerlioğlu’nun milletvekili seçilmesine karşın yargılamaya devam edilmesine ilişkin “Başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunmak hakkına, yargılamaya
devam edilmesiyle birlikte müdahale edilmeye başladığını kabul etmek gerekmiştir” değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca AYM, Gergerlioğlu’nun tahliyesine yol açan kararında, “Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki
durumlar” ibaresinin “öngörülebilir” olmadığı ve “belirlilik içermediği” kaydedilerek yerel mahkemelerin
bu maddeyi yanlış yorumlayabileceğine işaret edildi.3585
● AYM,3586 Yeni Akit sahibi Ramazan Fatih Uğurlu ve Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın, “Şehidin kızını ağlattılar!” haberi nedeniyle “kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle aleyhlerine tazminata
hükmedilmesiyle ilgili başvuruda, Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin söz konusu ifadelerin
okulda başörtüsü takan bir öğrenciye öğretmenlerinin karşıt bir tutum sergilenmesine yönelik ağır bir eleştiri
olduğu, bu konuya dikkat çekme amacı taşıdığı, kamusal faydası olan bir tartışmayla ilgisi bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Gazetenin 2 Ekim 2013 tarihli nüshasında, davacı öğretmenin fotoğraflarının da yer
https://www.diken.com.tr/incenin-yargilandigi-davada-mutalaa-siyasi-yasak-istendi/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hdpli-gergerlioglu-tahliye-edildi-41847754
https://medyascope.tv/2021/07/08/hidir-goktas-medyascopeun-ankara-temsilcisi-oldu/
3581 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/246960-mahkeme-abd-raporunun-istenmesi-talebini-yine-reddetti
3582 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cemal-kasikcinin-oldurulmesine-iliskin-davada-tanik-ifadeleri-alindi/2297908
3583 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpnin-iktidar-yanlisi-medyaya-aktarilan-kamu-kaynaklari-arastirilsin-onergesi-reddedildi-haber-1527994
3584 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210708-9.pdf
3585 https://halktv.com.tr/gundem/aym-gergerlioglu-hakkindaki-gerekceli-karari-yayimlandi-464312h
3586 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/yayimladiklari-haberden-dolayi-gazetecilerin-aleyhlerine-tazminata-hukmedilmesinedeniyle-ifade-ve-basin-ozgurluklerinin-ihlal-edilmesi/
3578
3579
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aldığı Yakışıklı’nın, “Şehidin kızını ağlattılar!” başlıklı ve 10. sınıfta okuyan kız öğrencinin başörtülü olarak
gittiği okulunda baskı ve zulme maruz kaldığını anlatan yazısı davaya konu olmuştu. Davacının ilgili haber
nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini belirterek başvurucular aleyhine açmış olduğu tazminat davasını
Asliye Hukuk Mahkemesi reddetmişti. Kararın istinaf yargı yoluna götürülmesi üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi, başvurucular aleyhine toplam 5.000 lira tazminata karar vermişti. Mahkeme, haberdeki,
“Bazı kendini bilmezler sırf egolarını tatmin etmek için kin ve nefretlerini kusarcasına baş örtülülere karşı
düşmanlık yapıyorlar. İşte yeni bir örnek daha...” ifadelerinin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında
yer almadığını belirtmişti. Baş örtüsü düşmanlığı yapıyormuş gibi gerçeğe aykırı şekilde bir algı oluşturulduğu kanaatine varıldığını eklemişti. Haberin bütününe bakıldığında görünür gerçekliğe uygun olmadığına
ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna karar vermişti.3587
● Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörlük binasına üzerinde “Kayyımlık” yazan bir kağıt
astıkları için haklarında disiplin soruşturması açılan öğrencileri desteklemek amacıyla “Kayyımlık” yazan
bir kağıdı, rektörlük binasına astı.3588 Akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı 128. kez rektörlüğe
sırtlarını dönerek öğrencilerine destek verdi.3589
● Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen kararda Türkiye’de başta HDP olmak
üzere muhalefete yönelik baskı yapıldığı belirtilerek bu durum kınandı. Kararda, HDP hakkında açılan kapatma davasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki gösterildi. Karara ilişkin oylamada 603 “evet”, iki “hayır” ve 67 “çekimser” oyu çıktı. Dışişleri Bakanlığı ise
AP’de kabul edilen kararı eleştirdiği açıklamasında, “HDP özelinde Türkiye’deki muhalefete baskı” başlıklı
kararının, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğu ifadesinde bulunuldu.3590
10 Temmuz 2021
● Sağlık Bakanı3591 son 24 saatte 37 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.192 ve 5.530
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.476.294 olarak açıkladı.3592
● İstanbul’da Demokratik İslam Kongresi (DİK) ile Din Alimleri Derneği (DİAY-DER) üyesi olan
ve 3 Temmuz’da gözaltına alınan 28 kişiden dokuzu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aralarında DİAYDER Başkanı Ekrem Baran’ın da olduğu imamlara, “Diyanetin hutbesini neden okumadınız?” ve “Namazı,
duayı neden Kürtçe yapıyorsunuz?” şeklinde soruların yöneltildiği belirtildi. Adli kontrol şartıyla serbest
bırakılan İbrahim Yalın, gözaltı esnasında evlerinin kapısının kırıldığını, psikolojik şiddet uygulandığını
aktardı.3593 Avukat Hüseyin Boğatekin, “Tutuklama sorgusuna girdiğimizde bilgisayar ekranında tutuklama
kararı yazılmıştı. Bunu saklamayı unuttular. Bu durum 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde yaşandı” dedi.3594
12 Temmuz 2021
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de saat 01.30 civarında Surp Takavor Ermeni
Kilisesi’nin3595 kapısı üzerinde müzik eşliğinde dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Y.E.U.,
Ö.F.A. ile O.Y. hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma3596 başlattı. 3597

● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil yedi kişi hakkında “suç
işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zimmet”, “silahlı örgüt”, “silah sağlama” ve “suç için anlaşma” suçlarını
işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda,
organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa kalaşnikof silahı, AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıttığı iddiası yer aldı.3598
https://www.hukukihaber.net/kararlar/yayimladiklari-haberden-dolayi-gazetecilerin-aleyhlerine-tazminata-h442929.html
https://www.evrensel.net/haber/437587/bogazici-universitesi-akademisyenleri-ifadeozgurlugucezalandirilamaz
https://www.evrensel.net/haber/437622/akademisyenler-128-kez-rektorluge-sirt-dondu-ogrencilerimize-yonelik-siddet-suctur
3590 https://tr.euronews.com/2021/07/08/avrupa-parlamentosu-turkiye-de-muhalefete-yonelik-bask-y-k-nad
3591 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3592 https://www.haberturk.com/10-temmuz-koronavirus-tablosu-2021-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-3129575
3593 https://gazetekarinca.com/2021/07/av-bogatekin-imamlar-icin-tutuklama-karari-once-yazilmisti/
3594 https://www.gazeteduvar.com.tr/9-imam-tutuklandi-namazi-duayi-neden-kurtce-yaptiniz-haber-1528150
3595 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1414513288881315845
3596 https://twitter.com/fuatoktay/status/1414528333442846722
3597 https://www.haberturk.com/kadikoy-deki-surp-takavor-ermeni-kilisesi-uzerindeki-dansa-tepki-3130637
3598 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-iddiasiyla-ilgili-7-isme-suc-duyurusu-erdogan-da-var-haber-1528331
3587
3588
3589
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● “4. Yargı Paketi” olarak adlandırılan “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. İdari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi ise, 30 güne düşürülecek. Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak arama
hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte
en geç 30 gün içinde yazılacak. Kadına karşı şiddet açısından eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten
yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler,
boşanılan eşi de kapsayacak. Bilişim suçlarında ise, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer
mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. İfadesi alınmak amacıyla
yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan kişi, eğer belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır
bulunmayı taahhüt ederse cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Bu hüküm her
yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, 1.000 lira idari
para cezası verilecek. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere
dayanmasına bağlı hale getirilecek. İddianamelerde ise, olayların delillerle ilişkilendirilerek açıklandığı bölümde, yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilemeyecek.
Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi’nde staj yapma imkanı getirilecek. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde adli kontrol yükümlülüğüne devam edilmesi konusunda yargı mercilerince belirli aralıklarla incelenmesi zorunlu olacak. Bu düzenlemeler 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.3599
13 Temmuz 2021
● Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle yemeği için gittiği polis evinde, Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından üç kurşunla vurularak yaşamını
yitirdi. Çulcu bacağından vurularak yakalandı.3600
● Dijital medya şirketi The Daily Dot’un tespitine göre, Twitter, herkese açık doğrulama programını
yeniden başlattıktan sadece haftalar sonra yanlışlıkla doğruladığı bazı sahte hesapları kalıcı olarak askıya
aldı. Tanınmış kişilere verilmekte olan mavi hesap doğrulama işaretinin geri alındığı hesapların Türk kullanıcılara ait olduğu iddia edildi. Twitter, “Az sayıda gerçek olmayan (sahte) hesabın doğrulama uygulamalarını yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konusu hesapları
kalıcı olarak askıya aldık ve mavi tiklerini kaldırdık” açıklaması yaptı. Veri bilimcisi Conspirador Norteño’nun 16 Haziran’da oluşturulmuş altı doğrulanmış hesabı keşfetmesiyle ortaya çıkan bu durum, hesaplardan tek bir tweet gönderilmezken, aralarından ikisinin profil fotoğrafları için stok fotoğraf benzeri görüntülerin kullanıldığı belirtildi. Norteño, altı hesapta, ortak 976 şüpheli takipçi olduğunu ve 19 Haziran ile 20
Haziran arasında oluşturulduğunu açıkladı.3601
● İstanbul Maçka Parkı’nda arkadaşlarıyla buluşan LGBTİ+ bireyler M.Ö. (18), M.E. (21) ve M.Y.
(21) parktan ayrıldıktan sonra yaklaşık 10 kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edildi. 3602 Gözaltına alınan saldırganlardan yedi kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.3603
14 Temmuz 2021
● AİHM, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için KHK ile ihraç edilen 81
akademisyen tarafından yapılan başvuru üzerine Türkiye’den savunma istedi. 3604 AİHM, Türk hükümetine,
“Sözleşme’nin 8, 10 ve 11. maddeleri kapsamındaki şikayetlerini giderebilecek etkili bir hukuk yolu olup,
olmadığı, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkeme erişim hakkının olup, olmadığı, aileye saygı hakkı
ihlali, bu davada izlenen karar verme sürecinin keyfiliğe karşı yeterli güvence sağlayıp, sağlamadığı, ihraç
sebepleri, başvuranlar, Hükümet’in Güneydoğu Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin eleştirel görüşleri nedeniyle ve söz konusu dilekçeyi imzaladıkları ve bir sendikaya üye oldukları için görevlerinden alındıklarını
iddia etmekte haklı mıdırlar?, İfade özgürlüğü ve dernek kurma hakkı, Türkiye’nin Sözleşme’nin 15/1 maddesi ile kendisine tanınan Sözleşme’den sapma hakkını kullandığı için Sözleşme’nin yukarıda belirtilen
https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmde-kabul-edilerek-yasalasan-4-yargi-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi/2304073
https://www.evrensel.net/haber/437888/hakkari-emniyet-mudur-yardimcisi-meslektasi-tarafindan-olduruldu
3601 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/twitterda-mavi-tik-krizi-hesaplarin-tamami-turk-1852252
3602 https://kaosgl.org/haber/macka-parki-nda-homofobik-saldiri-saldirganlar-serbest
3603 https://sendika.org/2021/07/macka-parkinda-homofobik-saldiri-lgbtilar-yarali-saldirganlar-serbest-625570/
3604 https://twitter.com/aysebingoldemir/status/1415339904062590978
3599
3600
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hükümlerine geçerli bir şekilde güvenebilir mi? Sözleşme’nin 18. maddesini, bu maddede öngörülenden
farklı bir amaç için mi ihlal etmiştir?” sorularını yöneltti.3605
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan,
Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın firari sayılmalarına ve sanıklara ait menkul ve gayrimenkullerine el konulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Ekrem Dumanlı hakkında gazete ilanı verilmesini ve varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere de ilan yapılmasını kararlaştırdı. Bu ilanda 15 gün içinde gelmediği takdirde
“kaçak” sayılacağının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar verdi. Mahkeme, sanık Zekeriya
Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın henüz mahkemeye dönmemiş olması dikkate alınarak,
evrak geldikten sonra kaçak sayılma veya el koyma kararının bir sonraki duruşmada karara bağlanmasına
karar verdi. Dava 29 Eylül’e ertelendi.3606
● HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararı doğrultusunda kararını TBMM’ye ilettiğini duyurdu. Gergerlioğlu, “Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM başkanlığında. 14 günlük gecikme daha da uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım”3607 dedi.3608
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla3609 TRT Yönetim
Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu görevlerinden alındı.3610 Kararıyla TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü birbirinden ayrıldı.3611 Yönetim Kurulu Başkanlığı karar
organı, Genel Müdürlük ise icra organı olarak faaliyet yürütecek. Görev süresi sona eren TRT Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in yerine Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Ahmet Albayrak atandı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı ise yediden dokuza
çıkarıldı. Yeni yönetim kurulunda, Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan
Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin ve Veysel Kurt yer aldı.
Sobacı, 2018- 2021 arasında İletişim Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı, 2019-2021 arasında Basın İlan
Kurumu (BİK) yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Albayrak ise, video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf alanında etkinlikleriyle tanınıyor.3612 Yönetim kurulu üyeliklerine Sabah yazarı Hilal
Kaplan Öğüt ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’in
atanması tartışma yarattı.3613
● AYM, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na ilişkin haklarında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma olan avukatlara, hususi damgalı pasaport verilmemesini Anayasa’ya aykırı bulmadı ve iptal talebini reddetti.3614 Ancak AYM, kanunda 7’inci maddeyi kısmen iptal etti. Burada İçişleri Bakanlığı’na takdir
yetkisi tanınmış olması AYM tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu ve seyahat özgürlüğü sınırlaması için
yargı kararı gerektiği ifade edildi.3615
● Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından “#TRTkasabası” etiketiyle yayınladığı videoda, yeni
yönetim kurulu atamalarını “Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!” diyerek eleştirdi. Açıklamada, “Yayınlanan videoda günden güne tarafsızlığını kaybeden TRT’nin vergilerle ayakta duruyor olmasına rağmen iktidarın yayın organı haline getirilmesine, TRT ile özdeşleşen ‘Western Filmleri’ne gönderme yapılarak dikkat
çekildi” denildi. Paylaşımda, TRT Payı ile TRT Bandrol Ücreti adı altında toplanan vergilerden elde edilen
gelire vurgu yapıldı.3616
15 Temmuz 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne vekaleten Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Naci İnci’yi atadı.3617 “Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin altı ay içinde biteceğini
https://www.evrensel.net/haber/438007/aihm-baris-bildirisi-icin-turkiyeden-savunma-istedi
https://www.trthaber.com/haber/gundem/dink-davasinda-feto-elebasinin-mal-varliklarina-el-konulmasi-karari-595669.html
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1415357139367907334
3608 https://dokuz8haber.net/gundem/gergerlioglu-hakkinda-verilen-karar-meclise-ulasti/
3609 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714M1-2.pdf
3610 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/3-trt-uyesi-gorevden-alindi-6538092/
3611 https://www.trthaber.com/haber/gundem/trtde-yonetim-degisikligi-595609.html
3612 https://www.ntv.com.tr/turkiye/trtde-yonetim-degisti-trt-genel-mudurlugune-mehmet-zahid-sobaci-atandi,L-1pzv2ZekmYTW94faCVFA
3613 https://www.birgun.net/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-saray-trt-yi-dizayn-etti-351728
3614 https://www.haberturk.com/teror-suclarindan-haklarinda-islem-yapilan-avukatlara-hususi-pasaport-verilmemesi-anayasaya-uygun-bulundu-3133035
3615 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/yurt-disina-cikma-ozgurlugune-sinirlama-getiren-kurallarin-iptali/
3616 https://www.indyturk.com/node/387736/siyaset/saadet-partisi%E2%80%99nden-trt-ele%C5%9Ftirisi-bu-kasaba-hepimizin-%C5%9Ferifin-de%C4%9Fil
3617 https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/melih-bulu-gorevden-alindi-giris-yasagi-kaldirildi-1852853?__twitter_impression=true&s=09
3605
3606
3607
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öngörmüştüm, öyle de olacak” diyen Bulu, 195 gün sonunda görevden alınmasıyla ilgili karara inanmadığını
belirterek, sosyal medyadaki Resmi Gazete’deki karar görüntüsü için “sahte” iddiasını paylaştı. Hakkındaki
görevden alınma kararı gerçekliğini öğrenen Bulu’nun yaptığı paylaşımı silmesi sosyal medyada konu
oldu.3618
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, TRT yönetim kadrosuna atanan Sabah yazarı Hilal
Kaplan’ın terör örgütü FETÖ’ye övgüler dizdiğine işaret ederek, “PKK ile savaşırken ölen devlet görevlileri
şehit değildir diyen, ayrıca da Fethullah Gülen’e övgüler dizerek şiir yazmış olan Kaplan’ın TRT yönetimine
atandığı, Çin devletinin bir gün önce Uygur Türklerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize yüzde yüz
destek sözü verdi açıklaması ortadayken bizler şanlı 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarının nasıl huzur içinde
olduklarını düşünebiliriz?” paylaşımını yaptı.3619
● Sağlık Bakanı3620 son 24 saatte 48 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.415 ve 7.304
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.507.455 olarak açıkladı.3621
16 Temmuz 2021
● HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin hak ihlali kararı doğrultusunda Kocaeli 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin kararına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda tezkere okunmasıyla3622 birlikte Kocaeli milletvekilliği görevine geri döndü.3623
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gergerlioğlu kararı nedeniyle AYM’yi hedef alarak, “Terör
propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? AYM bu tip davalara terör örgütlerinin
hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor. AYM’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş
olduğu hak ihlali kararı, milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir” dedi.3624 Bahçeli3625, “Cezaevinden çıkar çıkmaz ‘Nerede kalmıştık’ diye soran Gergerlioğlu’nu heyecanla alkışlayanlar
PKK’lı ve FETÖ’cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık
oradan devam etmesinin önü de AYM tarafından açılmıştır.3626 Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse bile
hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. AYM Başkanı’na tavsiyem, bu sözlerimi aklından
çıkarmamasıdır”3627 görüşlerini paylaştı.3628
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TRT’ye yapılan atamaların, yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Genel kamu menfaatinin korunması, sağlanması için değil siyasi
ve ideolojik saikle yapıldığı” gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava
açtı. Dilekçede, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hilal Kaplan’ın terör örgütü FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen’e yazdığı şiir, övgüler dizdiği videoları ve yazıları anımsatıldı.3629
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Programı Koordinatörü Renan Akyavaş, yeni atamalarla TRT’nin tarafsızlığını zedelediği ve kamu yayıncısı olması gerekli kurumun tam bir hükümet propagandası kaynağı haline getirilme tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Akyavaş, aralarında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu ile Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın da bulunduğu atamaların çoğunun
hükümet ve AKP ile yakın ilişkileri bulunduğunu aktardı. Akyavaş, TRT’nin özerk yapısının yeniden tesis
edilmesi için 2018 tarihli kararnamenin iptal edilmesi çağrısında bulunarak, kurumun yayın politikasında
özerklik ve tarafsızlığı yeniden kazanabilmesi için bağımsızca seçilen yönetim kurulu üyelerine sahip olmasının temel şart olduğunu vurguladı.3630
● Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr.
Naci İnci, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son verdi.3631
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Candan3632 “İnci, 2007’den bu yana öğretim
https://www.haberturk.com/son-dakika-bogazici-universitesi-rektoru-melih-bulu-gorevden-alindi-3134128
https://www.krttv.com.tr/gundem/sedat-peker-den-trt-ye-atanan-hilal-kaplan-hakkinda-flas-h85165.html
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3621 https://www.haberturk.com/15-temmuz-koronavirus-tablosu-2021-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-3134980
3622 https://www.amerikaninsesi.com/a/gergerlioglu-vekilligini-geri-kazandi/5968201.html
3623 https://www.dw.com/tr/gergerlio%C4%9Fluna-milletvekilli%C4%9Fi-iade-edildi/a-58291228
3624 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1416049282218696709
3625 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1416049421679214597
3626 https://www.dha.com.tr/politika/bahceli-teror-propagandasi-nasil-oluyor-da-hak-ihlali-olarak-degerlendiriliyor/haber-1836033
3627 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1416049678601359361
3628 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-aymnin-hdp-li-gergerlioglu-hakkinda-vermis-oldugu-karar-terorizme-ortulu-destektir/2306958
3629 https://t24.com.tr/haber/trt-ye-yapilan-atamalar-danistay-a-tasindi,966397
3630 https://www.indyturk.com/node/388366/haber/uluslararas%C4%B1-bas%C4%B1n-enstit%C3%BCs%C3%BCnden-trt-atamalar%C4%B1na-ili%C5%9Fkinyorum-kurum-propaganda
3631 https://www.diken.com.tr/gelen-gideni-aratmiyor-bogazicinde-can-candanin-dersine-son-verildi/
3632 https://twitter.com/yunusunbabasi/status/1416106416222482436
3618
3619
3620
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görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü
alınmadan ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum” dedi.3633
● Afganistan’da merkezi hükümet ve Taliban arasındaki çatışmaları takibi sırasında Reuters muhabiri, Hindistan vatandaşı Danish Sıddıki’nin Taliban mensuplarınca öldürüldüğü3634 açıklandı.3635 Sıddıki,
2001’den bu yana Afganistan’da öldürülen 17’inci gazeteci oldu.3636
18 Temmuz 2021
● Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF), gazeteci Kadri Gürsel’in RSF yönetimine seçildiğini
duyurdu. Açıklamada, “RSF’nin yeni Yönetim Kurulunda Pierre Haski başkan kalırken, Françoise Sivignon
da yardımcısı oldu. Türkiye’den 35 yıllık gazeteci Kadri Gürsel’in yönetime yeni üye olarak seçildiğini de
büyük memnuniyetle duyuruyoruz”3637 denildi.3638
19 Temmuz 2021
● İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği tarafından Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde
şiddet kullandığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı3639 kaldırdı.3640
TKP, 2 Şubat 2021’de basın açıklamasına katılmak isteyen parti üyesi Eray Türkdoğan’ın kötü muamele ve
şiddete uğramasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.3641 Savcılık, dosyayı İstanbul Valiliği’ne iletmişti.3642 Valilik, “polisin görevi gereği yerine getirdiğini” belirterek soruşturmaya izin vermemişti.3643
● The Washington Post, The Guardian ve Le Monde de aralarında olduğu bir grup medya kuruluşu,
İsrailli NSO Group şirketinin geliştirdiği “Pegasus” casus yazılımının, satıldıkları hükümetlerce aralarında
aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığını
iddia etti. Bunun 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtildi. Suudi Arabistan’ın söz konusu
yazılımı, İstanbul’daki konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullandığı iddia ediliyordu. NSO firması, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bu teknolojinin kullanıldığı iddiasını da yalanladı ve yazılımın yalnızca “incelenmiş ülkelerin güvenlik güçleri ve istihbarat örgütlerine satıldığını” açıklandı.3644 Yasak Haberler (Forbidden Stories) ve Uluslararası Af Örgütü’nün koordinasyonuyla oluşturulan “Pegasus
Projesi” çalışması, dünya medyasından Aristegui Noticias, Daraj, Die Zeit, Direkt 36, Knack, Forbidden
Stories, Haaretz, Le Monde, OCCRP, Proceso, PBS Frontline, Radio France, Le Soir, Süddeutsche Zeitung,
The Guardian ve Washington Post’tan araştırmacı gazetecileri bir araya getirdi.
● Uluslararası Af Örgütü güvenlik laboratuvarı tarafından yapılan teknik bir analize göre, “Pegasus”
yazılımıyla gerçekleşen dinleme skandalında İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya yakın iki kadın, Kaşıkçı davasını soruşturan İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AKP’li Yasin Aktay ve gazeteci Turan Kışlakçı’nın da dinlendiği belirlendi. Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı
Hatice Cengiz’in de gazetecinin suikastından günler sonra Pegasus ile dinlendiği öne sürüldü. BM eski raportörü Agnes Callamard’a göre, Pegasus’un Türk müfettişlere ve öldürülen gazetecinin akrabalarına karşı
kullanılmasına ilişkin, “olası açıklamaları önceden haber alma ve önlemeye yönelik bir girişimi” işaret ediyor. Callamard, “Suudi rejimi o dönemde Türkiye’yi kontrol edilmesi gereken hayati bir alan olarak gördü”
dedi.3645
20 Temmuz 2021
● AİHM, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock
kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memuru Tekin Akgün’ün başvurusuyla ilgili kararında, “özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Mahkeme, Türkiye’yi Akgün’e 12.000 Euro
https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-nde-akademisyen-can-candan-in-derslerine-son-verildi,966423
https://tr.sputniknews.com/asya/202107211045017672-afganistanda-taliban-tarafindan-oldurulen-pulitzer-odullu-reuters-muhabiri-icin-cenaze-toreni/
https://www.amerikaninsesi.com/a/afganistan-daki-catismalarda-reuters-muhabiri-oldu/5968042.html
3636 https://twitter.com/RSF_tr/status/1415999800949022726?s=08
3637 https://twitter.com/RSF_tr/status/1416735309082079233
3638 https://www.medyakoridoru.com/gundem/tecrubeli-gazeteci-kadri-gursel-sinir-tanimayan-gazetecilerin-kadrosunda-24853/
3639 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107191044999419-bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-acildi/
3640 https://www.indyturk.com/node/389426/haber/bo%C4%9Fazi%C3%A7i-eylemlerinde-%C5%9Fiddet-uygulad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iddia-edilenpolislere-soru%C5%9Fturma-yolu
3641 https://haber.sol.org.tr/haber/bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-acildi-309539
3642 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargidan-onemli-karar-bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-1853697
3643 https://www.indyturk.com/node/389426/haber/bo%C4%9Fazi%C3%A7i-eylemlerinde-%C5%9Fiddet-uygulad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iddia-edilenpolislere-soru%C5%9Fturma-yolu
3644 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57883612
3645 https://www.amerikaninsesi.com/a/casus-yazilim-pegasus-irfan-fidan-ve-yasin-aktayi-da-dinlemis/5971034.html
3633
3634
3635
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tazminat ödemeye ve 1.000 Euro ‘lük mahkeme masraflarını karşılamaya mahkum etti. AİHM, “İlkesel
olarak şifreli iletişim aracı indirme ya da kullanmanın tek başına yasa dışı ya da suç teşkil edecek bir eyleme
dahil olunduğu konusunda tatmin edici bir delil oluşturmadığına” değerlendirmesini yaptı.3646
● Sağlık Bakanı3647 son 24 saatte 46 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.650 ve 8.780
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.546.166 olarak açıkladı.3648
● AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine Bulgaristan’a kaçmış olan Zaman ve Cihan Haber
Ajansı’nda görevli bir Türk gazeteci tarafından yapılan iltica başvurusu incelemeden Türkiye’ye gazeteciyi
iade ettiği için Sofya’yı 15.000 Euro para cezasına mahkum etti. AİHM’in açıklamasında gazeteci kimliği
açıklanmadı ancak şu anda cezaevinde olduğu ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yedi buçuk yıl
hapse mahkum edildiği belirtildi.3649
21 Temmuz 2021

● Artı Gerçek, “55 kişilik ‘infaz listesini’ doğrulayan Alman polisi Celal Başlangıç’ı3650 can güvenliği konusunda uyardı” 3651 haberine3652 ilişkin özür ve düzeltme yayınladı. Açıklamada, “Artı Gerçek olarak
polislerin 50-55 kişiden oluşan bu isim listesinin varlığını doğruladığına dair haberimizi kaynak olarak göstererek haber sitesinde yer veren Dicle Haber Ajansı, 55 kişinin isminin yer aldığı yeni bir listeyi haberinde
ek olarak yayınladı. Sosyal medyada da paylaşılan listeye Artı TV ve Artı Gerçek olarak haberlerimizde yer
verdik. Ancak bir süre sonra kaynağın haberi kaldırmasının ardından ek olarak yayınladığımız listenin gerçekliği şüpheli hale geldiği için haberimizden kaldırdık” denildi.3653
22 Temmuz 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için “AK Parti Teşkilatı ile Bayramlaşma” videosu
paylaştı. Televizyonlarda yayınlanan bayram konuşmasının sekizinci dakika 25’inci saniyesinde gözlerinin
kapanması ve yorgun görüntüsü dikkat çekti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı “O görüntüyü yayına kim
verdi” yazısında3654, AA’nın yayınladığı videoda Erdoğan’ın uyuklaması görülürken TRT’nin kaydında bu
kısmın kesildiğine dikkat çekti.3655 AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan CİMER’e yaptığı açıklamada,
“Yayın Külliye’den canlı olarak yayınlandı” dedi.3656
23 Temmuz 2021
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında hapis cezası alan emekli askerlerin “karara
itiraz” başvurusunu “maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti3657 Yargıtay 16. Ceza
Dairesi, eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, Genelkurmay eski Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin’ın aralarında olduğu
14 sanığın mahkumiyet kararını onamıştı.3658
24 Temmuz 2021
● Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alınan rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile yardımcıları Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez,
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.3659
● Dışişleri Bakanlığı, müze statüleri kaldırılmış olan Ayasofya Cami ve Kariye Cami’ye ilişkin Türkiye’den rapor talep eden UNESCO Dünya Mirası Komitesi’ne ret yanıtı verdi. Açıklamada, Ayasofya ve
Kariye Camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusu için “Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili” olduğu

https://www.dw.com/tr/aihmden-bylock-karar%C4%B1/a-58571547
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/20-temmuz-2021-corona-virus-tablosu-46-can-kaybi-8-bin-780-yeni-vaka,U-wC-p1-rEaV7xTyjMh9Ww
3649 https://tr.euronews.com/2021/07/20/aihm-den-turk-muhalif-gazeteciyi-turkiye-ye-iade-eden-bulgaristan-a-ceza
3650 https://artigercek.com/haberler/alman-polisi-55-kisilik-infaz-listesi-oldugunu-dogruladi-celal-baslangic-i-can-guvenligi-konusunda-u
3651 https://artigercek.com/haberler/duzeltme-ve-ozur
3652 https://www.evrensel.net/haber/438434/alman-polisi-gazeteci-celal-baslangica-suikast-uyarisi-yapti
3653 https://www.gazeteduvar.com.tr/55-kisilik-infaz-listesini-dogrulayan-alman-polisi-celal-baslangici-can-guvenligi-konusunda-uyardi-haber-1529201
3654 https://m.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3140688-o-goruntuyu-yayina-kim-verdi
3655 https://t24.com.tr/haber/fatih-altayli-erdogan-in-goruntulerine-isaret-etti-cok-yakininda-birilerinin-cumhurbaskani-ni-zor-duruma-dusurmek-istedigine-isareteder,967405
3656 https://www.evrensel.net/haber/438543/anadolu-ajansi-cumhurbaskani-erdoganin-bayramlasma-videosuna-dair-aciklama-yapti
3657 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/28-subat-davasinin-sanigi-komutanlara-cezaevi-yolu-6552087/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
3658 https://kisadalga.net/haber/detay/yargitay-bassavciligindan-itiraza-ret-cevik-bir-ve-cetin-dogan-dahil-14-saniga-hapis-yolu_11184
3659 https://bianet.org/bianet/hukuk/247610-bogazici-akademisyenlerinden-atanmis-yonetime-suc-duyurusu
3646
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belirtildi. Dünya Mirası Komitesi Çin’de düzenlenen Genişletilmiş 44. Oturumu sırasında, Türkiye’den 1
Şubat 2022’ye kadar bir rapor sunmasını istemişti.3660
25 Temmuz 2021
● BM uzmanlarınca Güvenlik Konseyi’ne sunulan 22 sayfalık raporda3661, Suriye’nin kuzeyindeki
İdlib’in IŞİD terör örgütü üyeleri ve aileleri için stratejik bir konum olmaya devam ettiği, İdlib’in bu militanlara, Türkiye’ye geçiş kapısı konumunda olduğu kaydedildi.3662
● Sağlık Bakanı3663 son 24 saatte 46 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.934 ve 14.230
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.601.608 olarak açıkladı.3664
27 Temmuz 2021
● TUİK, 2020’ye ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında
2019’a göre yüzde 13,5 azalarak 4.746 oldu. Tiraj ise yüzde 20,9 azaldı.3665 Gazetelerin yüzde 91,1’i yerel,
yüzde 6,5’i ulusal ve yüzde 2,4’ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin yüzde 28,9’u haftalık, yüzde 28,7’si haftada iki-altı
gün arası, yüzde 18,5’i aylık olarak yayımlandı.3666 Yayınlanan gazetelerin, yüzde 89,9’u siyasi, haber, güncel konularda; yüzde 1,8’i sektörel, mesleki; yüzde 1,7’si yerel yönetim içerikli yayın yaptı.3667
● Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin şikayetleri üzerine Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan3668 hakkında, yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 kat
zam yapacağına dair açıklamaları nedeniyle “görevi kötüye kullanma”, “nefret ve ayrımcılık” iddialarıyla
soruşturma başlattı.3669
● Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Sürelerine İlişkin” Resmi Gazete’de3670 yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, günlük çalışma saati 11 ve gece
çalışma süresi ise yedi buçuk saat olarak belirlendi.3671
● Basın Konseyi, Enver Aysever’i Faruk Bildirici’yi suçlaması sırasında Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın “kişilik haklarına saldırdığı ve toplumdaki saygınlığını zedelediği”
gerekçesiyle kınadı. Aysever, kendisi hakkında İzmir Belediyesi’nden “okur yazarlık atölyesi” için “adrese
teslim ihale” iddialarını içeren haberler nedeniyle yazı kaleme alan Bildirici’nin “Aysever belediyelerle mali
ilişkiye girmemeliydi” görüşüne karşı suçlamalar yöneltmişti. Aysever, “Bildirici’nin Başkent Üniversitesi
kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’dan para aldığı yönünde sözler saf etti. Bunun üzerine Bildirici ise,
Aysever’e “Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2017-2018 yıllarında ‘Güncel Medya Sorunları’
dersi verdim. Bu dersler karşılığında dönem başına yaklaşık iki bin lira ücret aldım” demişti. Bu tartışma
üzerine Haberal’ın avukatı Faik Fergün Özbal, olayla ilgili olmadığı halde müvekkiliyle ilgili şüpheler ve
yasa dışı para ödemesi imasında bulunulduğu için Aysever’den şikayetçi olmuştu.3672
28 Temmuz 2021
● Artı TV İcra Kurulu, Artı Gerçek ile Artı TV’nin farklı tüzel kişilikler olarak yayına devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada, “Artı Media Vakfı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda televizyon yayıncılığına ağırlık vermek, programlarımızı yaygınlaştırmak, haberciliğimizi geliştirmek ve yeni kaynaklar yaratmak konusunda görüş birliğine vardık. Yaşanan süreç bu doğrultudaki çalışmalarımızı da hızlandırdı.
Dolayısıyla bundan böyle Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesi farklı tüzel kişilikler olarak yollarına devam
edecektir. Bugüne dek birlikte yol aldığımız Artı Gerçek’in yolu açık olsun” denildi.3673 Ayrıca, Artı Gerçek’in Genel Yayın Yönetmenliğini Ergun Babahan’ın yapacağı açıklandı.3674

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57940425
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2021_655_E.pdf
https://www.amerikaninsesi.com/a/idlib-isid-icin-turkiye-ye-gecis-kapisi/5977906.html
3663 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3664 https://www.trthaber.com/haber/saglik/25-temmuz-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-597625.html
3665 https://t24.com.tr/haber/gazete-ve-dergilerin-tirajlari-gecen-yil-yuzde-20-9-azaldi,968430
3666 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/turkiyede-kitap-basimi-artarken-dergi-ve-gazete-basimi-azaldi-6558875/
3667 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/2020-yazili-medya-istatistikleri-aciklandi/
3668 https://twitter.com/bolu_belediyesi/status/1419644730594496522
3669 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57986642?utm_source=aposto
3670 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210727-1.htm
3671 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107271045065334-calisma-surelerine-iliskin-yonetmelik-degisti/
3672 https://t24.com.tr/haber/basin-konseyi-gazeteci-enver-aysever-hakkinda-kinama-karari-aldi,968423
3673 https://www.birgun.net/haber/arti-tv-ile-arti-gercek-yollarini-ayirdi-353159
3674 https://www.gazeteduvar.com.tr/arti-tv-ve-arti-gercek-farkli-tuzel-kisilikler-olarak-yola-devam-edecek-haber-1529777
3660
3661
3662
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● Avusturya Wels Yüksek Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk halinin kaldırılmasına ilişkin yapılan
itirazı kabul etmedi.3675
● Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Yeni Şafak hakkında “Kandilin Baronları” haberi dolayısıyla
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Baro açıklamasında, “Mesleki bir örgüt olmanın ötesinde hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak gibi bir işlev yüklenmesi nedeniyle diğer meslek örgütlerinden farklı bir konuma sahibiz. 15 baronun üç farklı kentte yaşanan Kürt kimliği ve diline ilişkin ırkçı saldırılara dair açıklama yapılması, insan haklarını savunma ve koruma işlevinin bir parçasıdır. Kamu yararı
ilkesi göz ardı edilerek Kandil Baronları başlığıyla 15 baronun hedef haline getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Haber içeriği incelendiğinde, olayların basit adli vaka olarak nitelendirildiği, derdest yargılama
dosyalarında yer alan delillerin aksine Kürt kimliğine ve diline ilişkin yaygın ve süregelen ırkçı tehdit ve
saldırıların bulunmadığı iddia edilmiştir. Gerçek amacı yayıncılık olan, yayın etiği ve ahlakına sahip, hukuka, demokrasiye ve insan haklarına saygılı bir yayın kuruluşu, Avukatlık Kanunu gereği insan haklarını
savunma ve koruma görev ve sorumluluğu olan baroların kamuoyuna yansıyan ırkçı saldırılara ilişkin açıklamalarını çarpıtmadan yayınlama ve kamuoyuna objektif olarak yansıtma sorumluluğundadır” denildi.3676
● ByLock’un lisans sahibi David Keynes (Alpaslan Demir), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında
FETÖ’nün şifreli programı olduğu ifade edilen ByLock programı dolayısıyla 9 Haziran’da İstanbul Havalimanı’na gelerek teslim oldu. Keynes tutuklandı.3677
● Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un “emek ve sendika karşıtı tavrı” nedeniyle istifasını açıkladı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni
Aykut Küçükkaya, “27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetemden, üç yıldır yürüttüğüm Genel Yayın
Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.3678 Küçükkaya, “Cumhuriyet Vakfı Başkanı
Alev Coşkun tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası’yla başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri öncesi
sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde görüşmeler yapmam istenmiştir. Cumhuriyet’e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet’le özdeşleşmiş sendikadan yana tavır alıyorum” ifadelerini kullandı.3679 Bunun üzerine Cumhuriyet’ten yapılan açıklamada ise, “Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir” denildi. Küçükkaya’nın istifası “şahsi karar” olarak değerlendirilen açıklamada, istifanın 2 Ağustos Pazartesi gününe kadar
yürürlüğe konmayacağı kaydedildi. Cumhuriyet çalışanları istifa haberinin ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerince “Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmemesi” ve “Cumhuriyet’in kuruluş, ana
sözleşme ve değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesini” talep eden
bir dilekçeyi imzaya açmıştı.3680
30 Temmuz 2021
● TGS’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır.
Cumhuriyet yönetiminin TGS’nin yetkisine yaptığı itiraz bir buçuk yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, hukuki prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildirmiştir”
denildi. Konuya ilişkin tutanak da paylaşıldı.3681
● Sağlık Bakanı3682 son 24 saatte 69 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 51.253 ve 22.083
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.704.713 olarak açıkladı.3683
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin beraat kararlarını bozması üzerine Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı
üyeleriyle ilgili 35 sanıklı dava dosyası Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi. Böylece dava İstanbul 30.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce yürütülecek. Ayrıca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan olarak

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58003109
https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/270720217
3677 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57997565
3678 https://twitter.com/aykutkucukkaya/status/1420690772849012739
3679 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-aykut-kucukkaya-istifa-etti-353339
3680 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58014185
3681 https://t24.com.tr/haber/tgs-cumhuriyet-in-toplu-sozlesme-gorusmelerine-baslanamamistir,969061
3682 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3683 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-30-temmuz-2021-koronavirus-tablosu
3675
3676
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görevli olan Mahmut Başbuğ'un, adli tatil nedeniyle görevlendirildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosya birleştirilmesine onay veren heyet içinde yer aldığı öğrenildi.3684
● Konya’da merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde Dedeoğulları ailesinden yedi kişi silahlı
saldırıda3685 yaşamını yitirdi.3686 yorum yapılması ise tartışma yarattı.3687
1 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 96 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
51.3493688 ve 20.890 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.725.603 olarak açıkladı.3689
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’ye açılan kapatma davasına yönelik, “HDP’nin kapatılması meselesi artık hukukun konusudur. AYM’nin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz” dedi. Bahçeli,
“Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Meclis’te boyun eğemeyiz. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. AYM hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez” diye konuştu. Anayasa Mahkemesi’nin mevcut yapısı gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Bu mahkemenin yeniden yapılandırılması, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme alınmalıdır.
AYM’nin, Anayasa’yı çiğnemeye, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedelemeye hakkı
kesinlikle yoktur. Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa teklifinde, Anayasa Mahkemesi’yle ilgili gerekli çalışma da yapılmıştır” dedi.3690
2 Ağustos 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP orman yangınlarından PKK ile birlikte hareket
etti” diye sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeni Şafak eski genel yayın yönetmeni İbrahim
Karagül hakkında “İftira” ve “hakaret” gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulundu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından Karagül hakkında 100 bin liralık
tazminat davası açtıklarını da duyurdu. Karagül paylaşımında, “CHP, orman yangınlarında PKK ile birlikte
hareket etti. PKK ormanları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar!” ifadelerini kullanmıştı. Çelik, “İftira,
hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işleyen, İbrahim Karagül isimli densiz hakkında; hazırladığımız şikayet dilekçemizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdik! Ayrıca 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açtık! Peşini bırakmayacağız!” 3691 dedi.3692
● Cumhuriyet’ten “gazete yönetim kurulu ve vakfınca sendika karşıtı tavır gösterilmesi” gerekçesiyle istifa eden Aykut Küçükkaya görevine geri döndü. Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine “sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması” yönünde baskı yaptığını belirterek 29
Temmuz 2021’de istifa etmişti.3693 Küçükkaya, geri döndüğünü açıkladığı yazısında, “Kararımın ardından
Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdik. 97 yıllık Cumhuriyet geleneği, bize yine en doğru yolu gösterdi. Bu yol tartışarak ‘en iyiyi’ bulmaktı. Zaman zaman farklı
düşüncelere sahip olsak da demokrasiyi içine sindirmiş bir kurum olarak bir masanın etrafında en sert şekilde fikirlerimizi savunur ama kendimiz için değil, Cumhuriyet için doğru olanı buluruz. Yine öyle oldu”
dedi.3694
3 Ağustos 2021
● Gazeteci Hayri Demir, Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi desteğiyle yürüttüğü “Haberin Bedeli”3695 başlıklı Temmuz ayı raporunda, 17 ayrı duruşmada 49 gazetecinin yargılandığını, 146 yıldan 440
yıla kadar hapis ve 200 bin TL ile 30 bin güne kadar adli para cezası istemiyle gazetecilerin hakim karşısına
çıktığını kaydetti. 3696 “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılanan bir gazeteciye 11 ay 20 gün hapis

https://www.dw.com/tr/%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1-ve-gezi-davalar%C4%B1-birle%C5%9Ftirildi/a-58704478
https://www.birgun.net/haber/konya-da-irkci-saldiriya-ugrayan-kurt-ailenin-evine-silahli-saldiri-7-kisi-katledildi-353510
https://www.birgun.net/haber/hdp-den-konya-daki-katliama-iliskin-aciklama-ortada-ciddi-bir-kaos-plani-var-353513
3687 https://www.birgun.net/haber/konya-da-irkci-saldiriya-ugrayan-kurt-ailenin-evine-silahli-saldiri-7-kisi-katledildi-353510
3688 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3689 https://www.trthaber.com/haber/guncel/1-agustos-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-599066.html
3690 https://www.turkgun.com/mhp-lideri-devlet-bahceli-anayasa-mahkemesi-hesabini-veremez-haber-157865
3691 https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1422127586403098628
3692 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045130756-kilicdaroglundan-yeni-safak-yazari-karagule-100-bin-liralik-tazminat-davasi/
3693 https://m.bianet.org/bianet/medya/248045-aykut-kucukkaya-istifasini-geri-cekti
3694 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/aykut-kucukkaya/100-yil-mesaji-1857158
3695 https://drive.google.com/file/d/1JvQISdQH_C5qpp13KPxtTd9992NlUYHj/view
3696https://twitter.com/hayridemir_
3684
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cezası verilirken bir yandan haklarında açılan soruşturma ve davalar nedeniyle mesleğini yapamaz hale getirilmek istendiği kaydedildi.3697
● TÜİK’in,3698 açıkladığı rakamlara göre, enflasyon Temmuz ayında yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesinde oldu.3699
● Eski manken Tuğba Özay, Antalya Manavgat’ta yanan çiftliğiyle ilgili yardım çağrısında bulunduğu videoya ilişkin haber nedeniyle Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu. Özay’ın avukatı Edip
Önder, “halkı kin ve nefrete tahrik edici şekilde haberler yapmak, hakaret ve kadına şiddet içeren bir suç”
olduğunu ileri sürerek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.3700
5 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3701 son 24 saatte 108 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
52.650 ve 24.297 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.803.562 olarak açıkladı.3702
6 Ağustos 2021

● HDP’li Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş’ın orman yangınlarıyla ilgili 2015’te yaptığı
bir konuşmayı çarpıtarak sosyal medyada yayınlayanlar hakkında “nitelikte suç işlemeye tahrik, halkı kin
ve düşmanlığa tahrik, suç uydurma, hakaret ve iftira suçlarını oluşturan yazı, resim ve söz içeren paylaşım”
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.3703 Avukatlarca “Misvakcaps, Akit ve Takvim isimli yayın kurumlarının müvekkilimiz Demirtaş’a yönelik yayınlarıyla ilgili suç duyurusu, erişim engeli başvurusu yapılmış
olup, tazminat davaları da açılacaktır” açıklaması yaptı.3704
● YouTube, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV, A Haber, A Spor, A Para ve A News gibi
kanallara, “Türkiye hükümeti tarafından kısmen ya da tamamen fonlanmaktadır” notunu düştü.3705 Ardından
bu bilgileri Wikipedia’yı referans alarak eklediğini belirterek, etiketi kaldırdı.3706 CNN Türk, Habertürk ya
da Halk TV gibi haber kanallarına ise etiket uygulanmadığı görüldü.3707
● Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), 2021’in ilk yarısında geçen yıla oranla 368
milyon lira daha fazla harcama yaptığı iddia edildi. Bu yılın ilk altı ayında geçen yıl yaptığı harcamayı yüzde
11 oranında aşan BTK, 3 milyar 644 milyon lira harcadı. BTK, harcamasıyla RTÜK, SPK, BDDK, EPDK
gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların harcamalarının üç katını harcadı. BTK dışındaki 10 düzenleyici
ve denetleyici kurum 1 milyar 56 milyon lira harcadı. BTK, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından erişim
engelleme, internet sitesine erişimi tamamen kısıtlama ve yayınları internet sitesinden kaldırmamakta ısrarcı
olanlara para cezası verme yetkisine sahip olmuştu.3708
7 Ağustos 2021
● Sözcü’de yayımlanan haberde, TOKİ’nin 2019 yılında sekiz milyon 622 bin lira, 2020’de ise dokuz milyon 208 bin liralık reklam ve tanıtım harcaması yaptığı söz konusu ilan ve reklamları da iktidara
yakın medya organlarına verdiği aktarıldı. Habere göre, TOKİ, 2019 ve 2020’de Sözcü, Korkusuz, Yeniçağ,
Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, Fox TV, KRT, TELE 1 ve Halk TV’ye hiç reklam vermedi. TBMM KİT
Komisyonu’na gönderdiği belgeye göre, TOKİ’nin ilanları Hürriyet, Sabah, Takvim, Milliyet, Posta, Akşam,
Güneş, Star, Türkiye, Yeni Akit, Yeni Şafak, Dünya, Milat, Diriliş Postası, Yeni Birlik ve Türkgün’e verildi.
Televizyonlar ise ATV, Kanal D, Star, Show TV, Kanal 7, TV 8, A Haber, A Para, TRT 1, TRT Haber, CNN
Türk, Habertürk, Bloomberg, TGRT, Kanal 24, Ülke TV, TV Net, 360 TV olarak sıralandı. TOKİ, ayrıca
Bengü Türk, Akit TV, TV 100 kanallarını reklamla destekledi.3709
8 Ağustos 2021

https://yesilgazete.org/haberin-bedeli-temmuz-ayinda-49-gazeteci-yargilandi-16-gazeteci-saldiriya-ugradi/
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Temmuz-2021-37385&dil=1
https://www.dunya.com/ekonomi/son-dakika-enflasyonda-yeni-zirve-1895-haberi-629559
3700 https://www.gazeteduvar.com.tr/tugba-ozaydan-yeni-akite-suc-duyurusu-haber-1530525
3701 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3702 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-5-agustos-2021-koronavirus-tablosu-yayinlandi-turkiyede-guncel-korona-sonvaka-tablosu
3703 https://twitter.com/hadi_cin/status/1423608845113364485
3704 https://tele1.com.tr/demirtastan-misvakcaps-akit-ve-takvime-suc-duyurusu-446210/
3705 https://tele1.com.tr/youtube-a-haberi-etiketleyip-kaldirdi-hukumet-tarafindan-fonlaniyor-446071/
3706 https://www.birgun.net/haber/youtube-a-haber-i-etiketleyip-kaldirdi-hukumet-tarafindan-fonlaniyor-354276
3707 https://bianet.org/bianet/medya/248345-youtube-dan-a-haber-e-hukumet-tarafindan-fonlaniyor-etiketi
3708 https://www.birgun.net/haber/sansur-de-artti-harcamalar-da-354207
3709 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/muhalif-basina-sansuru-itiraf-etti-6579628/
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● Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden “halkı
kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlarını işleyen 66 kişiyi belirleyerek, haklarında işlem başlattığını duyurdu.3710
● Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş, Ankara’daki büroda ölü bulundu.3711
Türkçe, Rusça ve İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı Taş’ın intihar ettiği iddia edildi. QHA’nın internet sitesinde, “Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Taş’a Allahtan
rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.3712 Taş’ın cenazesi, otopsi için Adli
Tıp’a gönderildi.3713 Taş’ın cesedinde yapılan ilk incelemelerde darp, yara, kesik izine rastlanmadı.3714 İyi
Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve gazeteci Vedat Yenerer, Taş’ın öldürülme ihtimaline dikkat çekerek, “Taş,
Ankara’da QHA Türkiye Temsilciliğinde sicimle boğulmuş olarak ölü bulunmuştur. Polis incelemesi sürüyor. Esrarengiz ölüm Kırım Milli Meclisi çevresindeki dördüncü ölüm olmuştur. Türk milliyetçisi Taş,
Azerbaycan’a da giremiyordu” paylaşımında bulundu.3715 Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKİSAD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel, Taş’ın ölümüne ilişkin, “Geçen hafta kaybolan Kırım’da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılı
ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi?” dedi.3716
10 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca3717, son 24 saatte 124 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
53.212 ve 26.597 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.925.646 olarak açıkladı.3718
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas Zara’da esnaf ziyareti esnasında sözlü saldırıda
bulunuldu. Mustafa Etiş isimli kişi, “Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 milletvekiliyle, oyla
girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin” ifadelerini kullandı. Akşener ise “Evet aynen
öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni mi kıracağım, sağ olasın her şeyimizi yapmıştık.
Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimsenin beklemediği bir işi yaptım, Kılıçdaroğlu’na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mecbur kaldı” dedi. Bu sırada partililer ve soruyu soran Etiş arasında gergin anlar yaşandı.
Etiş, ailesi ile emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Etiş bu sırada, “Bana bağırmayın. Millet
aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene para vereyim, zekat vereyim.
Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı” diye konuşarak, “Kendisi FETÖ’cüdür” iddiasını öne
atarak Akşener’i hedef gösterdi.3719
12 Ağustos 2021
● Number1 Medya Grubu, Bitci.com ile iş birliği gerçekleştirerek kripto para piyasasına girdi. Number 1 Medya Grubu, gelişmeyi “Ünlülerle tanışma, konserleri en önden izleme, yurt dışında en güzel festivallere katılma şansı, en iyi markalarda kişiye özel avantajlar, Number1 Token ile mümkün olacak” diye
duyurdu.3720
15 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3721 son 24 saatte 154 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
53.934 ve 18.847 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.913.347 olarak açıkladı.3722
16 Ağustos 2021
● İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) EngelliWeb 2020 raporuna göre, 467 bin 11 web sitesi 764
farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi.3723 Raporda ayrıca 2019 yılında
içerik kaldırma ortalamasının yüzde 76 civarındayken 2020’de bu oranın artarak yüzde 81’e çıktığı

hurriyet.com.tr/gundem/jandarma-provokasyona-gecit-vermedi-cok-sayida-kisi-ve-web-sitesi-hakkinda-islem-baslatildi-41868476
https://tr.sputniknews.com/20210809/kirim-haber-ajansinin-turkiye-muduru-ofisinde-olu-bulundu-1045200501.html
https://qha.com.tr/haberler/qha-nin-aci-gunu-turkiye-ofisi-mudurumuz-aydin-tas-i-kaybettik/335716/
3713 https://t24.com.tr/haber/kirim-haber-ajansi-nin-turkiye-temsilcisi-aydin-tas-ofisinde-olu-bulundu,970985
3714 https://www.gazeteduvar.com.tr/kirim-haber-ajansinin-turkiye-muduru-aydin-tas-olduruldu-iddiasi-haber-1531118
3715 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kirim-haber-ajansi-turkiye-muduru-aydin-tas-ofisinde-olu-bulundu-41869524
3716 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/olu-bulunan-kirim-haber-ajansi-turkiye-muduru-tas-icin-suikast-iddiasi-1859089
3717 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3718 https://www.trthaber.com/haber/guncel/10-agustos-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-601108.html
3719 https://t24.com.tr/haber/meral-aksener-e-sivas-ta-saldiri-girisimi,971261
3720 https://www.numberone.com.tr/2021/08/12/turk-medyasinda-bir-ilk-number1-token-geliyor/
3721 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3722 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-mi-15-agustos-2021-koronavirus-tablosu-yayinlandi-mi-turkiyede-bugun-kac-kisioldu
3723 https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2020.pdf
3710
3711
3712
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belirtildi. İktidarın sosyal medya üzerindeki baskısını artırdığına dikkat çekilen raporda, 2021’de içerik kaldırma yüzdesinin daha da artacağı öngörülerek, “Güçlendirilmiş sansür ve kontrol mekanizmasının yakıcı
ve yıkıcı etkisi gelecek yıllarda da devam edecektir” denildi.3724
● HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa
Mahkemesi’nden 60 gün olan savunma süresinin 90 güne çıkarılması talebinde bulundu.3725
17 Ağustos 2021
● Boğaziçi Akademisyenleri Direnişi, Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih
Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda, 226’ıncı
güne gelindiğini belirterek, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” diyerek rektörlük binasına sırt çevirip nöbet
tuttu. Boğaziçi Akademisyenleri Direnişi, 150. kez rektörlük binasına sırt çevirerek, nöbet boyunca ellerinde
“Feyzi Erçin Yalnız Değildir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ve üzerinde “Can Candan
Yalnız Değildir” pankartları taşıdı.3726
● Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AKP’nin hazırladığı yeni düzenlemede, sosyal medya
üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan iki yıla kadar hapisle yargılanması
planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da bir yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Kanun’daki suçlarda uygulanan artırım sebepleri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak. BTK ya da RTÜK içerisinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek “Sosyal Medya
Başkanlığının” kurulabileceği belirtiyor. AKP kurmayları, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığının bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabileceğini aktarıyor.3727
18 Ağustos 2021
● “Öfkeli Genç Türkler imzası taşıyan “Hudut Namustu” pankartlarına karşılık kendilerine “Vicdanlı Genç Türkler” şeklinde tanımlayan bir başka grup ise İstanbul’un farklı noktalarına “Provakatörlük
Namussuzluktur” yazılı pankartlar astı.3728
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afgan mültecilere yönelik açıklamalarında yer alan
“Sınır Namustur” sözünün yer aldığı pankartın CHP Genel Merkezi binasına asılması ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına da aynı pankartın asıldığı kaydedildi.3729
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarına, “Yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yorumdan haksız tutuklanan
yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz?” tepkisini gösterdi.3730 Babacan, “Aklım
almıyor. 2020 yılında sosyal medya gerekçe gösterilerek 500’den fazla kişi gözaltına alındı. Şu an ülkemiz
ifade özgürlüğü ihlalinde AİHM’de birinci sırada.3731 Daha ne kadar ileri gideceksiniz? Gençler nefes alamıyor, kaçıp gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. Artık
yeter” dedi.3732
● “HDP Kapatılsın Platformu” Başkanı Hasan Korkmazcan, “HDP’nin ek süre talebini AYM kabul
etmemeli, oyuna gelmemeli” dedi.3733
● CHP’nin ardından İyi Parti’nin binalarına da “Hudut Namustur” pankartının asıldığı duyuruldu.
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Biz bir siyasi partiyiz. Ülkedeki yanlış politikalarla ilgili
endişelerimizi demokratik yöntemlerle ifade etme hakkımız var. Emniyet, “Hudut Namustur” afişlerimizi
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle kaldırmak istiyor. Gelinen noktada, biz iktidarın yanlış politikalarıyla ilgili eleştirimizi yaptık, bu politikaları eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama bunu yaparken de;
bu durumun faturasını ülkemize sığınmış masum insanlara asla çıkarmayacağız” dedi.3734

https://www.diken.com.tr/sansur-raporlandi-14-yilda-467-bin-siteye-erisim-engeli/
https://www.cnnturk.com/turkiye/hdp-kapatma-davasi-savunmasinda-aymden-ek-sure-istedi
https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicinde-akademisyenlerin-nobeti-226nci-gununde-haber-1532031
3727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/800093.aspx
3728 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ofkeli-genc-turklere-karsi-vicdanli-genc-turkler-pankarti-6600056/
3729 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chp-genel-merkezine-sinir-namustur-pankarti-6599969/
3730 https://twitter.com/alibabacan/status/1427692443034660880
3731 https://haberciniz.biz/gundem/ali-babacan-ozgurlukler-konusunda-erdogana-isyan-etti-gencleri-rahat-birakin-4009936
3732 https://www.habereguven.com/babacan-su-an-ulkemiz-ifade-ozgurlugu-ihlalinde-aihmde-1-sirada-daha-ne-kadar-ileri-gideceksiniz/
3733 https://www.ulusal.com.tr/gundem/hdp-kapatilsin-platformu-baskani-hasan-korkmazcan-aym-hdp-nin-oyununa-dusmemeli-h289508.html
3734 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/iyi-partili-kavuncu-hudut-namustur-afisleri-emniyet-gucleri-tarafindan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-gerekcesiylekaldirilmak-isteniyor-6600715/
3724
3725
3726
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● TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP’li Hüseyin Yayman, “Sosyal medyada ortaya
çıkan yalan haber, dezenformasyon, itibar suikastı, ırkçılık, şiddet, nefret dili, demokrasileri tehdit eder hal
kazanmıştır” dedi. Yayman, “Dünya, küresel dijital oligarklar tarafından bir dijital diktatörlüğe götürülmek
istenmektedir. Sosyal ağların, demokrasileri tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluşturması, mahkeme yerine
geçerek sosyal medya mahkemesi kurulması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur” diye konuştu.
Yapılacak sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını belirten
Yayman, yeni yasama döneminde Meclis’in en öncelikli konulardan bir tanesi olacağını belirtti. Yayman,
“Çağdaş ülkelerde, Avrupa’da hangi uygulamalar varsa biz Türkiye’de de aynısını olmasını istiyoruz. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muhalefet hep birlikte inşallah sağlayacağız” diye ekledi.3735
● Adalet Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergide, Kabe görselinin yere serilmesine yönelik
operasyon kapsamında tutuklanan öğrencilerden Selahattin Can Uğuzeş’in, başvurusu sonrası AYM’ye verdiği cevapta, eşcinselliğin İslam dinine göre haram olarak kabul edildiğini belirterek tutuklama kararının
hukuka uygun olduğunu kaydetti. İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi Uğuzeş, 30 Ocak’ta tutuklandıktan
sonra 17 Mart’ta tahliye edilmişti ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle
AYM’ye başvurmuştu.3736
● Gazeteci Emre Erciş’i evinin önünde bacağından silahla yaralayan saldırganlar E.K. ve B.P. tutuklandı. Olaya karışan B.Y. isimli kişiyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği ve soruşturmanın da
sürdüğü kaydedildi.3737
● Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray’da ortak basın toplantısında, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri Türkçe’ye tercüme edilmedi. Ahmed, “Büyük reformist ve
karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut dönüşümcü
liderliğine kadar Türkiye’nin ulus inşasında örnek olduğunu ve her yönden istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü
belirtmekten memnuniyet duyuyorum” demişti.3738 Türkçe ’ye çeviren çevirmen ise, “Son derece büyük
reformist olan ve karizmatik liderinden bu yana mevcut liderliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, son derece önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli
her alanda büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke” demişti.3739 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki metni de paylaşarak3740, “Hata değil kasıt! Saray’dan Atatürk’e bir sansür
daha! Saray’ın çevirmeni Atatürk’ü sansürler de Saray’ın metin yazarları boş durur mu? Onlar da Atatürk’ü
sansürledi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde, Ahmed’in Atatürk’ü öven sözleri yer almadı” dedi. 3741
19 Ağustos 2021
● Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye yazarı Fuat Uğur’un “Mansur Yavaş’tan Altındağ’daki
saldırganlara çay servisi ve mankutların arkasındaki sinsi” yazısının ardından “Bu kirli siyaseti iftiraları ve
mesnetsiz haberleri dikkate almadığımızı ancak kamuoyuna da bu yalanları teşhir etmekten geri kalmayacağımızı bildiriyoruz” açıklamasında bulundu..3742 Uğur, yazısında, “Yavaş da sıraya girmiş, bu sabıkalı
kişilerin galeyana getirdiği sorumsuz kalabalığa çay servisi göndermişti. Böylece evleri taşlarken ya da sokaklara yakaladıkları Suriyelileri dövüp linç ederken yorulan ‘ tipini koparmış kahramanları çay ikram ederek dinlendiriyor, güç toplamalarını sağlıyordu” dedi.3743
● Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası çarptırılan emekli
generaller hakkında tutuklama kararı verdi. Emekli generaller Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı. Doğan,
28 Şubat’ta Genelkurmay Harekat Başkanı olarak görev alıyordu.3744 Bir ise dönemin Genelkurmay İkinci
Başkanı olarak görev almıştı.3745 Mahkeme, 18 Ağustos’ta aralarında Bir ve Doğan’ın da bulunduğu 14
sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.3746
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-partili-yayman-sosyal-medya-duzenlemesi-yasaklama-sansur-ceza-duzenlemesi-olmayacak/2338773
https://www.dw.com/tr/bakanl%C4%B1k%C4%B1n-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-savunmas%C4%B1-tutuklamalar-hukuka-uygun/a-58895441
https://www.milliyet.com.tr/gundem/gazeteci-emre-ercise-silahli-saldirida-bulunan-2-kisi-yakalandi-6578012
3738 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-tercumanindan-ataturk-sansuru-etiyopya-basbakani-nin-ataturk-u-ovdugu-sozler-ceviride-yer-almadi,973049
3739 https://www.diken.com.tr/cumhurbaskanligi-tercumanindan-ataturk-sansuru/
3740 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saraydan-ataturke-bir-sansur-daha-hata-degil-kasit-1862030
3741 https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1428643904107204608
3742 https://www.ankara.bel.tr/haberler/basin-aciklamasi19
3743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/620238.aspx
3744 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/28-subat-davasinda-son-dakika-gelismesi-cevik-bir-ve-cetin-doganin-da-aralarinda-bulundugu-emekli-generaller-cezaevinde-41876546
3745 https://www.trthaber.com/haber/gundem/28-subat-davasinda-cevik-bir-ve-cetin-dogana-tutuklama-karari-602804.html
3746 https://www.diken.com.tr/28-subat-davasi-cetin-dogana-tutuklama-cevik-bire-gozalti/
3735
3736
3737
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● Deutsche Welle Almanya’da görevli bir gazetecinin bir aile üyesi Afganistan’da Taliban tarafından öldürüldü. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Editörümüzün bir akrabasının Taliban tarafından öldürülmesi inanılmaz boyutta trajik ve aynı zamanda Afganistan'daki çalışanlarımız ve ailelerinin içinde bulundukları çok ciddi hayati tehlikeyi de kanıtlar nitelikte. Görünen o ki Taliban Kabil ve vilayetlerde organize bir şekilde gazetecileri arıyor. Zaman daralıyor!” açıklamasını yaptı.3747
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan3748, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözlerini çevirmeyen tercümana görev verilmeyeceğini iddia etti.3749
20 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3750 son 24 saatte 154 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
53.934 ve 18.847 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.913.347 olarak açıkladı.3751
● RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın
Taş’ın intihar olduğu belirtilen ölümünün yetkililer tarafından aydınlatılmasını talep etti. RSF’den yapılan
açıklamada, “Ankara Çankaya’daki Kırım Haber Ajansı’nda 8 Ağustos’ta ölü bulunan Taş’ın intihar olduğu
ifade edilen ölümünün tüm boyut ve olasılıklarıyla soruşturulmasını istiyoruz” denildi.3752 İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer, Taş’ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.3753
● İnternethaber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Işık’ın gazeteciliği bıraktığını duyurdu.3754 Hadi Özışık, “Neden biliyor musunuz? En zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, adını Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü,
bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın' demedi” açıklamasını yaptı.3755
● Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 emekli general
hakkında yakalama kararı verdi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı olan
Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Genelkurmay 2. Başkanı olan Emekli Orgeneral Çevik Bir ise Milas’ta
tutuklandı. İlk önce Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir’in
Buca ilçesi Kırıklar’da bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na
nakledildi.3756 Emekli generallerden Hakkı Kılınç da Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çıkarılan yakalama kararının ardından 14 sanıktan Ankara’da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi. İstanbul’da
ikamet eden emekli komutanlar Orgeneral Ahmet Çörekçi, Koramiral Aydan Erol, Orgeneral İlhan Kılıç ve
Tümgeneral Kenan Deniz gözaltına alındı. Korgeneral Çetin Saner ise Silivri Adliyesi’ne giderek teslim
oldu. İşlemleri tamamlanan emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na
götürüldü. Çörekçi’nin, sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla, savcılık işlemleri süresince adliyenin nezarethanesinde beklediği öğrenildi. Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, Emekli Koramiral Aydan Erol ve Emekli Tümgeneral Kenan Deniz de tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Tuğgeneral İdris Koralp’ın ise Bursa’da
olduğu belirlendi.3757 Ayrıca Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının
rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderdi.3758
● CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 28 Şubat Davası kapsamında emekli
generalleri hakkında tutuklama kararı verilmesiyle ilgili mahkeme kararını alan hakimler arasında
FETÖ’den mahkum olanlar bulunduğunu ve iddianameyi hazırlayan savcının ihraç edildiğine dikkat çekti.
Öztrak, “Milletin iradesinin üzerine hiçbir iradeyi kabul etmeyiz, ne askeri ne de sivil, hiçbir müdahalenin,
millet iradesinin üzerine düşürülecek hiçbir gölgenin yanında, yakınında olmayız ama şimdi baktığımızda
3747 https://www.dw.com/tr/dw-edit%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn-akrabas%C4%B1-taliban-taraf%C4%B1ndan%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC/a-58913467
3748 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/dogu-bey-birak-su-sacma-sapan-ataturk-taliban-kiyaslamasini-41876154
3749 https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-ataturk-demeyen-tercumana-bir-daha-gorev-verilmeyecekmis,973310
3750 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3751 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-mi-15-agustos-2021-koronavirus-tablosu-yayinlandi-mi-turkiyede-bugun-kac-kisioldu
3752 https://twitter.com/RSF_tr/status/1428771985111371776?s=08
3753 https://www.gazeteduvar.com.tr/kirim-haber-ajansinin-turkiye-muduru-aydin-tas-olduruldu-iddiasi-haber-1531118
3754 https://tr.sputniknews.com/20210820/hadi-ozisik-suleyman-ozisik-meslegini-birakti-1048198538.html
3755 https://www.gazeteduvar.com.tr/hadi-ozisik-suleyman-ozisik-meslegini-birakti-haber-1532402
3756 https://www.krttv.com.tr/gundem/yaslari-80-ile-90-arasinda-degisen-14-emekli-generalin-tutuklanmasi-h89818.html
3757 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/28-subat-davasinda-cezasi-kesinlesen-saniklarin-tutuklanmalarina-baslandi-6603817/
3758 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/28-subat-saniklarinin-rutbeleri-sokulmesi-icin-genelkurmay-baskanligina-yazi-gonderildi-6602349/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
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bu süreçte soruşturmayı başlatan savcı meslekten ihraç edilmiş. Önce FETÖ firarisi olmuş, sonra tutuklanmış. Kararı veren hakimler için de FETÖ’den mahkum olanlar var. Delillerde manipülasyon mahkeme kayıtlarına geçmiş. Böyle bir yapıda ortaya çıkan cezaların tatbik edilme noktasına gelinmesi milletin vicdanını yaralar. Bunun için bu davanın yeniden başlaması lazımdır. Bu davaya yeniden başlanmalı, yeniden
yargılanmalar yapılmalıdır” dedi.3759
● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İçişleri Bakanlığı, MLSA’nın açtığı “ses ve görüntü yasağı”
içerikli genelge aleyhine Danıştay’daki davaya ilişkin savunmasında, kolluk kuvvetlerinin “var olan yetkisinin açıklanmasına ilişkin talimat niteliğinde” olduğunu bildirdi. Savunmada, davanın dayanaktan yoksun
olduğunu ileri sürülerek, basın mensuplarınca bu tür bir dava açılamayacağı ve genelgeyle yalnızca kurum
içi düzenleme yapıldığı öne sürüldü. Basın Kanunu’ndan kaynaklanan hakların sınırlandırıldığına ilişkin bir
ifade içermediği savunulan genelgede, sadece polislerin değil, olaylar sırasında görüntü kaydeden diğer vatandaşların da kişisel verilerinin korunmasının amaçlandığı vurgulandı. Savunmada “yalnızca polisin zor
kullandığı an kayıt altına alınarak” bazı basın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla “toplumda polis aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığı” ifade edildi.3760
● Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, meslek kuruluşlarıyla işçi ve işveren örgütlerinin
ortaklık ve iştirakleri ile tüm vakıflar Devlet Denetleme Kurulu denetimi kapsamına alındı. “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine” göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşların her türlü
iştirakleri de denetlenebilecek.3761 Bu denetimlerde DDK, “görevden uzaklaştırma” kararı verebilecek.3762
21 Ağustos 2021
● İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu’ya yumruklu saldırı düzenleyen Sinan Oral3763
tutuklandı.3764
● DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, meslek örgütleri ve bağlı her türlü ortaklık ve iştirakin denetiminin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek olmasına tepki gösterdi.3765
Açıklamada, “Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri
çekilmelidir” denildi.3766
● Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.3767 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne de Prof. Dr. Mustafa Kurt
atandı.3768
22 Ağustos 2021
● Dışişleri Bakanlığı, BBC Türkçe’de, Afgan sığınmacılar için Türkiye ve Pakistan’da iltica merkezlerinin kurulmasına yönelik haberi yalanladı. Bakanlık açıklamasında, “Birleşik Krallık basınında yer
alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki
haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir
talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.
İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace ise The Mail on Sunday’daki yazısında, “İçişleri Bakanı ile birlikte
bir sonraki aşamayı planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Afganistan’ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız” demişti.3769
23 Ağustos 2021

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-parti-sozcusu-faik-oztraktan-tutuklamalara-tepki-milletin-vicdanini-yaralar-1862112
https://www.mlsaturkey.com/tr/icisleri-bakanligi-ses-ve-goruntu-yasagi-genelgesi-var-olan-yetkinin-aciklanmasi/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-9.pdf
3762 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmmob-ve-ttb-gibi-meslek-kuruluslari-da-ddknin-denetimi-kapsamina-alindi-1862179
3763 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bugra-kavuncuya-saldiran-zanli-tutuklandi-603365.html
3764 https://www.birgun.net/haber/iyi-parti-istanbul-il-baskani-kavuncu-ya-saldiran-sinan-oral-tutuklandi-355942
3765 https://medyascope.tv/2021/08/21/disk-kesk-tmmob-ve-ttbden-erdoganin-devlet-denetleme-kuruluna-verdigi-yetkiye-tepki-yasada-yeri-olmayan-keyfi-duzenleme/
3766 https://ankahaber.net/haber/detay/meslek_orgutlerinden_ddk_tepkisi_bu_hukuk_disi_uygulamadan_vazgecilmeli_50315
3767 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58291194
3768 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210821-7.pdf
3769 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58298971
3759
3760
3761
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● BBC Türkçe, “İngiltere Savunma Bakanı: Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için
iltica merkezleri oluşturmayı planlıyoruz” haberi nedeniyle yayınladığı açıklamada, haberde atıf hatası yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Mail on Sunday gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Afganistan’dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı’nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır. Bu haberlerin aynı
gün BBC Türkçe’de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde hem de başlıkta İngiltere
Savunma Bakanı Ben Wallace’a atfen ‘hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan’da işlem merkezleri kurulmasını’ değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir. Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı’na
ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığı’na atfen, Türkiye ve Pakistan’ın da düşünüldüğüne
ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz” denildi.3770
● Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter’da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine karar verdi.3771 Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme
şekilde hakaret suçunun oluştuğuna işaret edildi.3772
24 Ağustos 2021
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Naci İnci, yaptığı açıklamada,3773 bugüne
kadar şahsı ile ilgili olarak öğrencilere açılan tüm disiplin soruşturmalarını iptal ettireceğini duyurdu. İnci,
“Son dönemde yaşanan yönetsel sıkıntıların akademik kalitemizi olumsuz etkilememesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin kalitesine uygun bir sürecin yürütülmesi için gösterdiğimiz gayretin eninde sonunda tüm mensuplarımız tarafından anlaşılacağına eminim” dedi. İnci açıklamasında, “Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle yara alan birlikte yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin
karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip olduğunu düşünmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları, eleştirel bakış açısıyla kalıpları ve klişeleri sorgulayan, hakim ‘doğrular’
hakkında farklı bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbette bu anlayış çerçevesinde eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak, hepimizin hakkıdır. Ancak eleştirilerin kişileri rencide edici bir karaktere
sahip olmaması, ‘öteki’nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur” dedi.3774
25 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3775 son 24 saatte 217 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
55.051 ve 19.970 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.009.338 olarak açıkladı.3776
● AYM, polisin zorla üst araması yaptığı Hüseyin Ali Kudret isimli şahsa kötü muamele uygulandığına hükmederek,3777 10.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca, dosyayla ilgili yeniden soruşturma yapılması için AYM kararı, Hatay Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. AYM’nin
kararında, “Gerçeğin ortaya konulması açısından oldukça önemli olan görüntülerin incelenmeksizin soruşturmanın tamamlanması Başsavcılıkça özenle hareket edildiği izlenimine gölge düşürmüştür. Başvurucuya
teşhis işlemi yaptırılmamış, şüpheli polis memuru veya memurlarının kimliği belirlenmemiştir. Şikayet hususlarıyla ilgili kolluk görevlilerinin bilgisine dahi başvurulmamıştır” değerlendirmesi yapıldı.3778
● CHP’li Banu Özdemir, İzmir’de Mayıs 2020’de cami hoparlöründen çalınan “Çav Bella” marşının
görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanıp, beraat ettiği süreçte kendisine yönelik hakaret ve tehditlere karşı açtığı davalardan kazandığı geliri eğitim ve çocuklar için kullandığını açıkladı. Son
olarak bir okula deney içerikli bilim setleri bağışı yaptığını açıklanan Özdemir, “Sizler de hukuki süreçlerinizden sosyal fayda üretebilir, dayanışmayı büyüterek iyiliği çoğaltabilirsiniz” dedi. Özdemir, kazandığı
tazminatlarla SMA hastası ve Kistik Fibrozisli çocuklara ve sokak hayvanlarına da destek olmuştu.3779

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58307952
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitaydan-retweet-karari-1862839
https://www.trthaber.com/haber/gundem/yargitaydan-retweet-karari-603641.html
3773 https://twitter.com/MNaciinci/status/1430152024650354689
3774 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/08/24/bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-disiplin-sorusturmalarini-iptal-edecegim?paging=5
3775 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3776 https://www.trthaber.com/haber/gundem/vaka-sayisi-20-bine-dayandi-604268.html
3777 https://www.birgun.net/haber/anayasa-mahkemesi-polislerin-zorla-ust-aramasi-yapmasi-hak-ihlali-356368
3778 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-13.pdf
3779 https://t24.com.tr/video/cav-bella-davasindan-beraat-eden-banu-ozdemir-actigi-davalardan-kazandigi-parayi-egitime-bagisladi,41302
3770
3771
3772
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26 Ağustos 2021
● AYM, 28 Şubat davasında “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla hüküm giyen 14 emekli generalin
infaz durdurma talebini, “yaşamlarına yönelik ciddi tehlike yok” gerekçesiyle reddetti. İnfaz Savcılığı ise,
sağlık durumları itibariyle cezaevindeki generaller hakkında Adli Tıp Kurumu’nun rapor sunmasını talep
etti.3780
27 Ağustos 2021
● Sabah yazarı Mehmet Barlas’ın “Meğer Taliban da bir NATO projesiymiş”3781 ve “Taliban olayı
Türkiye’deki laikliğin değerini ön plana çıkardı”3782 yazılarının gazete tarafından “sosyal medyada” paylaşılırken sansürlendiği iddia edildi. Daha önce Barlas’ın her köşe yazısının, gazetenin sosyal medya hesaplarından seslendirmeli şekilde ve “Sesli yazı” adıyla paylaşılıyordu. Ancak sosyal medya kullanıcılarının,
söz konusu iki yazıyı aradıklarında gazetenin “Sesli yazı” şeklindeki paylaşımlarına Twitter ve Facebook
üzerinde bulunmadığını belirttikleri öne sürüldü.3783
● Kocaeli Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bayraklama çalışması yaparken Atatürk’ün posterini ters astı. Bir süre ters asılı duran poster yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine düzeltildi.3784
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan açılan davalara ilişkin bir rapor3785 hazırladı. 12 Eylül 1980’de askeri darbeyle yönetime gelen Kenan Evren
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar olan dönemi kapsayan döneme göre, 2014’ten 2020’ye kadar 38 bin
581 kişi hakkında “hakaret” davası açıldığını kaydetti. Raporda, 2018’de bu rakam 6 bin 270’ten 2 bin 775’i,
2019’da 13 bin 990’dan 4 bin 291’i, 2020’de ise 9 bin 773’ten 3 bin 655 kişi hakkında mahkumiyet kararı
verildiği kaydedildi. Erdoğan’ın ilk dört yıllık görev süresinde toplam sanık sayısının, bir önceki döneme
göre 19.5 kat ve yüzde 2 bin 52 artış gösterdiğini kaydeden Karaca, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde açılan davalardaki sanık sayısının, bir önceki döneme göre yüzde 420 artarak 848 olduğunu belitti.
1994-2014 yılları arasında ise, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ile hakkında dava açılan kişi sayısının, bin 138 olduğu bildirildi. Raporda Kenan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davası açıldığı bilgisine yer verildi.3786
28 Ağustos 2021
● Kocaeli Çayırova Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin ters şekilde asılmasıyla ilgili
“Tüm bu hatanın yapılması, fark edilmesi ve düzeltilmesi beş dakikayı daha bulmamıştır. Tüm bu olaylar
yaşanırken olaya tanık olan, o kısa süre içerisinde olaya hiçbir müdahalede bulunmayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini kısa süre de olsa ters asılmasını çirkin bir siyasi propagandaya dönüştürmeye çalışan, ilçemizde ve ülkemizde yapılan tüm güzel işleri manipüle etmeyi kendine adet edinmiş CHP
zihniyeti de maalesef posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine yanlış algı oluşturmak için bu üzüntü
verici olaydan keyif duymuş ve bundan siyasi çıkar ummuştur. CHP İlçe Başkanı’nın milli bayramımız
öncesinde yakmak istediği fitne ateşi ve durumdan vazife çıkararak yaptığı bu davranış maalesef kınanacak
bir durumdur”3787 denildi.3788
● KHK’yla kapatılan Zaman’ın eski sorumlu yazı işleri müdürü Harun Çümen, Balıkesir Kepsut
Cezaevi’nden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yazdığı mektupta, pandemi nedeniyle
açık görüşlere izin verilmediğini ifade etti. 42 aydır tutuklu yargılandığını belirten Çümen, 2012-2015 yılları
arasında Zaman sorumlu yazı işleri müdürlüğü sebebiyle hakkında 40 civarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olmak üzere yaklaşık 100’e yakın basın davası olduğunu anlattı.3789
29 Ağustos 2021
https://www.dw.com/tr/28-%C5%9Fubattan-h%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC-generallere-aymden-olumsuz-yan%C4%B1t/a-58992873
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2021/08/22/meger-taliban-da-bir-nato-projesiymis
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2021/08/23/taliban-olayi-turkiyedeki-laikligin-degerini-on-plana-cikardi
3783 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mehmet-barlasin-taliban-ve-laiklik-konulu-yazilarina-gazetesinden-sansur-1864097
3784 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-ataturkun-resmini-ters-asti-1864131
3785https://ankahaber.net/haber/detay/chpli_karaca_erdogan_doneminde_38_bin_581_kisi_hakkinda_cumhurbaskanina_hakaret_davasi_acildi_51974#.YSjtI6mi9Qg.twitter
3786 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-38-bin-kisi-mahkemelik-oldu-6615709/
3787 https://twitter.com/cayirovabld/status/1431381828917682186
3788 https://tr.sputniknews.com/20210828/cayirova-belediyesinden-ters-asilan-ataturk-posteriyle-ilgili-aciklama--1048404055.html
3789 https://kronos34.news/tr/42-aydir-hapis-olan-gazeteci-harun-cumen-evim-ailem-istanbulda-mesai-arkadaslarim-silivri-9-noluda-nakil-taleplerim-reddediliyor/
3780
3781
3782
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● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da üç kız çocuğunun Güney Kore’ye gitmek için
evden kaçması olayının ardından Güney Kore merkezli pop kültürü K-Pop’u takibe aldığını duyurdu. Buna
göre Bakanlık, Türkiye’de temsilciliği bulunan sosyal medya platformlarıyla zararlı görülen içeriklerin engellenmesi, çocukların üstün yararının korunması amacıyla görüşecek.3790 K-Pop’un yasaklanmasını talep
eden kampanyaların da yakından izlendiği belirtildi.3791

30 Ağustos 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3792 son 24 saatte 245 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
55.180 ve 19.557 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.006.104 olarak açıkladı.3793
● 17/25 Aralık soruşturması sonrasında görev yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan istifa eden
Erdoğan Bayraktar, Diken’e yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşmelerinin,
görüntülerin ve teknik takiplerinin hepsinin kendisine ait olduğunu söyledi.3794 Bayraktar, “Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım
A’dan Z’ye kadar doğrudur” dedi. Bayraktar, devamında, “Bizi 17-25 Aralık operasyonu içinde bulunduk,
oradaki operasyonda bize de dosya yaptılar, benim dosyam var. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım, ama
şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile artık görüşmediğini söyleyen Bayraktar, “Ben görüştüm, bir buçuk senedir görüşmüyorum. Artık görüşmenin bir faydası yok. Yoksa oradan beni attıktan sonra ilişkimi koparmadım. Benim
yine liderimdir. Ama beni çağırmasını da istemem, görev de istemem. Ama ben dua ediyorum ona, Allah
yardımcısı olsun” dedi. Bayraktar, “Yağcılar… Hatta yağcılık devri de bitti, yağcılık geçmiyor. Şebeklik
devri başladı. Onlar makama ve mevkiye geliyorlar. Benim yaşım geçti zaten, bu saatten sonra görev istemem ve bana görev verilmesi de yanlış olur. Ancak, bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için, hep liyakat,
ehliyet ve emniyet diyoruz. Şu anda bakıyoruz, berberden kasap, kasaptan terzi, terziden kuyumcu, tüccardan ormancı var” diye konuştu.3795
● AYM Genel Kurulu, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan ve ceza davası prosedürü izlenen dava
ile ilgili mahkemeden talepte bulunulan hususların incelemesini, 2 Eylül tarihinde görüşeceğini duyurdu. 3796
● YÖK bünyesindeki Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, ABD’deki NewYork Eyalet Üniversitesi’ne (State University of NewYork - SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanında
akademisyen Mehmet Baki Deniz’in “1980-2008 Arasında Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü ve
Otoriter Popülizmin Yükselişi” başlıklı doktora tezini, denklik başvurusu çerçevesince reddetti. Kurul’un
Deniz’in doktora tezini “sert üslup, kışkırtıcı ifade ve sert eleştiri” gerekçesiyle reddettiği açıklandı. Bu
karar, Danıştay 8. İdare Mahkemesi’ne taşındı.3797
● Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajı anlatan Özgürüz muhabiri
Altan Sancar, “Ses kaydı aldım ama kendimi garantiye almak için haberi önceden Erdoğan beye de gönderdim. ‘Bunlar benim sözlerimdir, yayınlayabilirsin’ diye habere onay verdi” açıklamasını yaptı. Sancar, “Erdoğan Bey röportaj sonrasında attığı tweette aslında yalanlamıyor. Benimle olan sohbetinden ben şunu anlıyorum; ‘Evet o tapeler var, benimle ilgili kısmı doğrudur.’ Anladığım kadarıyla Erdoğan Bey, ‘hırsızlık,
rüşvet’ suçlamasıyla yaşamak istemiyor, aklanmak istiyor” dedi.3798
1 Eylül 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3799 son 24 saatte 290 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
55.722 ve 23.946 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.051.943 olarak açıkladı.3800

https://www.milliyet.com.tr/gundem/k-pop-yakin-takip-altinda-6585600
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/aile-bakanligi-k-popu-yakin-takibe-aldi,IokUXLaM1kW_vE_hS0kESw/x0cFDnG8nUO8RCUtUSPAwA
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3793 https://www.trthaber.com/haber/guncel/30-agustos-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-605138.html
3794 https://www.diken.com.tr/erdogan-bayraktar-acti-agzini-yumdu-gozunu/
3795 https://www.birgun.net/haber/erdogan-bayraktar-17-25-aralik-dosyamda-ne-varsa-dogrudur-dedi-erdogan-a-sitem-etti-356950
3796 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aym-kapatilmasi-istemiyle-acilan-davada-hdpnin-savunma-icin-ek-sure-talebini-2-eylulde-gorusecek/2351317
3797 https://www.gazeteduvar.com.tr/abdde-yazilan-doktora-tezi-turkiyede-reddedildi-gerekce-sert-elestiri-kiskirtici-haber-1533327
3798 https://tr.sputniknews.com/20210831/erdogan-bayraktar-roportajini-yapan-gazeteci-sancar-haberi-yayinlamadan-gonderdim-kendisi-onayladi-1048490572.html
3799 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3800 https://www.trthaber.com/haber/guncel/1-eylul-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-605735.html
3790
3791
3792
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● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, 2021 yılının ilk yedi aylık hak ihlalleri raporuna
göre; Türkiye’de en az bin 563 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.3801
2 Eylül 2021
● Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararı nedeniyle 18 Ağustos’tan beri cezaevindeki
emekli Korgeneral Vural Avar, sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olup olmadığının tespiti
gerekçesiyle hastaneye sevk edildi.3802
● AYM Genel Kurulu, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada savunma için ek süre talebini
kabul etti. Ek süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını AYM’ye verecek. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP’ye gönderilecek. Daha
sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Şahin sözlü açıklama ve HDP yetkilileri de sözlü
savunma yapacak.3803
● Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, tutuklu Osman Kavala’nın tutukluluğunun uzatılmasının insan hakları ihlali olduğunu belirtti. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, Türkiye’nin, AİHM
kararlarına uyma sorumluluğunu da çiğnediğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Kavala, insan hakları savunucularını, avukatları ve gazetecileri susturmak için kullanılan bir yargı sisteminin kurbanıdır” denildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ise, Haziran ayında yayınladığı açıklamada, AİHM kararlarının uygulanmaması ve Kavala’nın tutukluluk halinin devam etmesi halinde Türkiye’ye karşı “ihlal prosedürü” başlatılacağı uyarısında bulunmuştu.3804
● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü’nün park halindeki yolcu otobüslerini, “bozuk” diyerek haberleştirdiği için A
Haber’i RTÜK’e şikayet etti.3805
5 Eylül 2021
● Kaos GL’nin Medyada LGBTİ+ İzleme Raporu’na3806 göre; 2020 yılında iki bin 93 nefret söylemi
kullanıldı. Raporda, “Belli dönemlerde kamu otoritelerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı’nın ve üst düzey
kamu görevlilerinin LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel bir şekilde medyada düşmanlaştırma
politikalarının devreye sokulduğunu fark ediyoruz. Adeta LGBTİ+’lara karşı ideolojik ve politik bir mücadele yürütülüyor. Ülke genelinde yayın yapan LGBTİ+ karşıtı medyanın haberleri katlanarak ve çoğalarak
yerel medyaya da sirayet ediyor. Gazeteler, aynı gazetenin farklı isimlerine dönüştürülüyor” denildi.3807
● Sağlık Bakanı,3808 son 24 saatte 269 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 56.828 ve 19.391
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.137.720 olarak açıkladı.3809
7 Eylül 2021
● Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı başında yayımladığı Sosyal Medya Ahlakı adlı kitapta,
“sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda ‘fıkıh’ın devreye girebileceği önerisine”
yer verdi. Başkan Ali Erbaş, kitabın önsözünde, sosyal medya için düzenleme yapılması konusunda çağrıda
bulunarak, “Sosyal medyanın kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyen yasal mekanizmanın yanı
sıra güçlü bir bilincin inşası elzemdir” dedi. Kitapta ayrıca “sosyal medyaya hukuki düzenleme getirmek”
ve “sosyal medyada ahlak” gibi konular da tartışıldı. Yasal düzenlemelerin sosyal medyada yetersiz kalabileceği belirtilen kitapta, “Bu noktada bireylere, sergilediği davranışlar karşılığında hem dünyevi hem de
uhrevi sorumluluk yükleyen, onların vicdanına hitap etme yönü de bulunan fıkıh etkili olmaktadır” denildi.
“Fıkıh ile insanların öteki dünyada hesap vereceği bilincinde olacağı” kaydedilerek, “Sosyal medyayı kullanan mükellefin ürettiği sahte deliller ya da kimliğini ele vermeyecek şekilde kullandığı sahte hesaplar, bu
dünyada kendisini cezadan kurtarsa bile uhrevi sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır” denildi. Hukukun,
“itibar suikastı” gibi olayları engellemede “yavaş ve yetersiz” kalabileceği, bu noktada “örf ve adetin” girebileceği önerilen kitapta, “Esasen hukukun konusunu teşkil etmeyen alanlarda, toplumsal yaşamı düzenleme
https://www.evrensel.net/haber/441682/chpli-sezgin-tanrikulu-7-ayda-1563-kisinin-yasam-hakki-ihlal-edildi
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/emekli-korgeneral-vural-avar-avukatinin-talebiyle-hastaneye-sevk-edildi-41886316
3803 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aym-kapatilmasi-istemiyle-acilan-davada-hdpnin-savunma-icin-ek-sure-talebini-kabul-etti/2353500
3804 https://www.amerikaninsesi.com/a/avrupa-konsey-insan-haklari-osman-kavala-karar-mahkeme-tepki-hak-ihlal/6178761.html
3805 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mola-veren-otobusu-bozuk-diye-haberlestiren-a-haberi-rtuke-sikayet-etti-1865655
3806 https://kaosgldernegi.org/images/library/medyadalgbtiizlemeraporu-1.pdf
3807 https://t24.com.tr/haber/kaos-gl-raporu-medyada-lgbti-lara-yonelik-kullanilan-nefret-soylemleri-artti,976697
3808 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3809 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-5-eylul-2021-koronavirus-tablosu
3801
3802

396

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

hususunda hukukla ortak işlevsellik taşıyan örf ve adet kurallarından ya da ahlaki normlardan belli ölçüde
istifade edilebilir” şeklinde ifadeler kullanıldı.3810
9 Eylül 2021
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Twitter hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri’nden
bazı iş insanlarının Türkiye’de basın sektöründe yatırım yapacağı iddiasında bulundu. Peker, “Birleşik Arap
Emirlikleri’ne düşman diyen, bana da bu ülkeye geldiğim için hain diyen namusu maaşı kadar olan gazeteciler size iyi haberlerim var. Birleşik Arap Emirliklerinden bazı iş adamları Türkiye’de basın sektörüne de
yatırım yapmayı düşünüyorlarmış. Ne de olsa sizin namusunuz aldığınız maaş kadar öyle değil mi? Ses
kaydı WhatsApp yazışması yayınlayıp yer, zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu nerden
bileceğiz diyen namussuzlar siz değil miydiniz?” sözleriyle paylaşım yaptı.3811
10 Eylül 2021
● Sağlık Bakanı,3812 son 24 saatte 214 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 58.106 ve 23.562
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.253.642 olarak açıkladı.3813
12 Eylül 2021
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP’nin yeni dönemde Meclis’e sunacağı açıklanan sosyal
medya yasası teklifine ilişkin açıklamasında sosyal medyada düşünce özgürlüğü ve bu platformların kısıtlanmasıyla ilgili bir çalışmanın söz konusu olamayacağını söyledi. Gül, “AK Parti’nin eleştirinin suç oluşturmayacağına ilişkin yargı paketleri var. Eleştiri ile hakaret birbirinden farklı. Bunun değerlendirmesini
yapacak olan da yargıdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da yasakçı bir anlayış içinde olamayız. Tüm
kurumlarla bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramamasıdır. AK Parti, sansüre, eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye
asla müsaade etmez” dedi.3814
14 Eylül 2021
● AİHM, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) adayı olarak 30 Mart 2014’te yerel seçimler sırasında
Siirt Belediye Başkanı seçilen Tuncer Bakırhan’ın “terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüte üye olmak” suçlamalarıyla görevinden alınmasını ve hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin Türkiye’ye hak
ihlali kararı verdi. AİHM, Bakırhan’ın faaliyetlerinin siyasi olduğunu belirterek, “Belediye başkanı olduğu
şehirde aşırı gerilim olduğu göz önüne alındığında, bazı açıklamaları birkaç şekilde yorumlanabilirdi” ifadesini kaydetti.3815 Bakırhan, 16 Kasım 2016’da “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak örgüt lehine söz
ve eylemde bulunmak, belediye adına tescilli araçları silahlı terör örgütü üyelerinin cenazelerine tahsis etmek suretiyle kullandırmak şeklinde birden fazla eyleme katılarak üzerine atılı suçu işlendiğine yönelik
kuvvetli suç şüphesi oluşturan deliller bulunması” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bakırhan, görevden alınmış
ve üç yıl cezaevinde kalmıştı.3816
● DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’deki hak ihlallerinin ulaştığı boyuta dikkat çekerek, “2016- 2019 arası 1,376 milyon terör örgütü soruşturma dosyası var.
Adalet Bakanlığı 2020 terör örgütü soruşturmalarıyla ilgili rakamları bana vermiyor. Bu rakamlarla beraber
eminim soruşturmalar 1,5 milyonun üzerine çıkacak. Toplumun yüzde 15’e varan oranı terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. Nasıl olurda bir ülke devamlı terörist üretir? Eğer bu rakamalar ciddiyse yargının kendisini
sorgulaması gerekir. Bu kararların çoğu gayri hukukidir. Bir kişinin terör örgütü üyeliği ile yargılanabilmesi
için o kişinin terör örgütüne o vasıfla yardım etmesi lazım. Aksi takdirde kimseye bu suçlamayla soruşturma
açamazsınız. Ama Yargıtay mensubiyetten dolayı altı yıl üç ay ceza veriyor insanlara” dedi.3817
15 Eylül 2021

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanetten-sosyal-medyaya-fikihla-duzenleme-onerisi-1866702
https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-den-medya-iddiasi-birlesik-arap-emirlikleri-nden-bazi-is-adamlari-turkiye-de-basin-sektorune-de-yatirim-yapmayi-dusunuyorlarmis,977881
3812 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3813 https://www.haberturk.com/son-dakika-koronavirus-tablosu-ve-vaka-sayisi-aciklaniyor-bugunku-10-eylul-korona-vefat-sayisi-kac-3187931
3814 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-ak-parti-sansure-asla-musaade-etmez-358410
3815 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aihmden-turkiyeye-hak-ihlali-cezasi-6649153/
3816 https://www.gazeteduvar.com.tr/aihmden-tuncer-bakirhan-karari-ifade-ozgurlugu-ihlali-haber-1534952
3817 https://www.karar.com/karar-tv/bikarar-ver-karar-tvde-3-1632367
3810
3811
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● Aydın’da Haber Gazetesi ve aydinlife.com imtiyaz sahibi Arif Kunur, kendisine hakaret ettiği
iddiasıyla gazeteci Mehmet Özışık hakkında şikayette bulundu. Kunur’un şikayeti üzerine Özışık hakkında
Aydın 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada Özışık, sanık olarak yargılanacak.3818
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 14 Ağustos 2021’de düzenlenen mitingde Şivan
Perwer’e ait “Serhildan jiyane” şarkısı eşliğinde halay çeken 13 kişi hakkında “örgüt propagandası” gerekçesiyle soruşturma başlattı.3819 Soruşturma kapsamında, aralarında HDP Batman İl Eş Başkanları Fatma
Ablay ve Ömer Kulpu’nun da bulunduğu 13 kişi, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı.
MA’nın haberine göre, emniyete çağrılan kişilere, “Şivan Perwer’e ait Serhildan jiyane (Yaşamak Başkaldırmaktır) isimli ve içerisinde örgütsel çok sayıda ifadeye yer verilen şarkıya eşlik ederek, “halay çektiğiniz
tespit edilmiş, konuyla ilgili olarak ifadeniz alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü’ne çağrıldınız” denildi.
HDP İl Eş Başkanı Ömer Kulpu, “Enstrümanlara izin vermeyip, sanata olan tahammülsüzlüğü gösterenler,
bu sefer de söylenen şarkılara eşlik eden, halay çeken ve ritim tutanlara soruşturma başlattı” dedi.3820
16 Eylül 2021
● Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TELE 1’de yayınlanan “Türkiye’nin
Gündemi” programında sarf ettiği sözler nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. RTÜK, Okuyan’ın, söz konusu program nedeniyle TELE 1’e dört ayrı para cezası vermişti. “Halk arasında endişe, korku
ve panik yaratmak” gerekçesiyle yargılanan Okuyan, ifadesinde “siyasetin sandıktan ibaret olmadığını, bir
siyasetçi ve siyaset bilimci olarak böyle dar bir siyaset çerçevesini kabul etmediğini” ifade etti. Okuyan,
ifadesinde, “Biz halkın iradesini savunan bir partiyiz. Ama suçlanan sözlere gelecek olursak, ekonomik ve
toplumsal nedenlerle desteğini yitiren bir hükümetin illa seçimle gitmesi gerekmez. Zaten AKP içinde de
bunu gösteren hesaplaşmalar öne çıkıyor son dönemde” dedi.3821
● HDP’li bazı milletvekilleri, HDP İzmir İl Başkanlığı’na yönelik 17 Haziran’daki saldırıda parti
çalışanı Deniz Poyraz’ın ölümüne gözcülük ettiği iddia edilen Mehmet Laçin’in parti binası önünde çadır
kurmasına polislerce izin verilmesine tepki gösterdiler. HDP, “Deniz Poyraz katillerini getiremezsiniz. Bu
adam, Poyraz katledilirken bekçilik yapmıştır. Polis onu koruyor” bilgisini verdi. Polis, Laçin için sokakta
bulunan araçların kaldırılmasını ve partililerce içeri girilmesini talep etti. HDP binasına Poyraz pankartı
asılması sırasında polis bunu engellemeye çalıştı. Mehmet Laçin polis korumasıyla açıklama yaptı.3822 HDP
milletvekillerinin “Katil defol”, “Deniz Poyraz ölümsüzdür” sloganlarıyla açıklama yapmasına izin verilmedi.3823
18 Eylül 2021
● Sabah yazarı Hilal Kaplan, ÇGD tarafından verilen “Yılın Başarılı Gazeteci Ödülleri”ne ilişkin,
Twitter hesabından, “Böyle olur fondaş medyanın ödül töreni. CHP ve yurtdışından (Kandil dahil) fonlanmayan yok ama sorun Külliye’deki tören öyle mi? Ağlayarak gazetenize yazabilirsiniz” mesajını paylaştı.3824 ÇGD, Kaplan’ın paylaşımı üzerine, “Derneğimiz ve Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesi veren
basın emekçilerini, en iyi bildiği iş olan iftira atarak karalamaya kalkan Kaplan, böylelikle ödülüne meşruluk
kazandıracağı ve saray yazıcılığından kurtulacağını zannediyorsa geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.3825
19 Eylül 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite öğrencileriyle bir araya
geldiği “Gençlerle Buluşma Programı” kapsamında, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, “Sosyal medya,
şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur ve eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun
arkasında sosyal medya vardır” dedi. Erdoğan devamla; “Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan
veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır. Ben
diyorum ki, derslerimize daha çok çalışalım, buraya daha çok ağırlık verelim ve sosyal medya belasından
da mümkün oldukça sıyrılalım” dedi. Hemşirelik bölümünde okuyan bir öğrencinin, “Sosyal Medya Yasası
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/7792061/gazeteci-kunurdan-ozisika-dava
https://www.gazeteduvar.com.tr/serhildan-jiyanede-ritim-tutanlara-sorusturma-haber-1535077
3820 https://susma24.com/kurtce-sarkida-ritim-tutanlara-sorusturma/
3821 https://tele1.com.tr/tkp-genel-sekreteri-kemal-okuyan-hakkinda-sorusturma-470770/
3822 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kizi-teror-orgutu-tarafindan-kacirilan-lacin-evladimi-niye-kalkan-olarak-kullaniyorsunuz/2366356
3823 https://www.evrensel.net/haber/442813/hdp-genel-merkezi-onunde-milletvekillerine-polis-mudahalesi
3824 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1438938243483963399
3825 https://www.bizhaberiz.com/cagdas-gazeteciler-derneginden-hilal-kaplana-odul-yaniti/
3818
3819
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şu an gündemde. Gençler olarak endişelenmeli miyiz?” sorusuna ise, “Hiç endişelenmeyin, çok rahat olun.
Çünkü bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve artık yarınlarda
başhemşire olarak sizi görmek” cevabını verdi.3826
20 Eylül 2021
● Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, “Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağırılabilir”3827 köşe yazısında
gazeteci Müyesser Yıldız’ın Resmi Gazete’yi mahkemeye verdiğini duyurdu. Terkoğlu, Yıldız’ın daha önce
yargılanma gerekçesi olan konunun Resmi Gazete’de yayımlanması3828 nedeniyle Yıldız’ın şikayetçi olduğunu söyledi. Terkoğlu, Yıldız’ın Libya’da şehit olan MİT görevlisi generalin ismini haberinde yazdığı
gerekçesiyle hakkında casusluk suçlamasından davası açılmasını hatırlatarak, “24 Ağustos 2021 tarihli
Resmi Gazete’de bu meseleyi ilgilendiren bir karar vardı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2021/427 sayılı atama kararı, bir değil tam sekiz ‘gizli bilgi’yi birden faş ediyordu. Azerbaycan, Libya, Afganistan ve Almanya’da
görevlendirilmiş yedi general ve yeni görevleri, açık isimleriyle birlikte yazıldı. Bu kadar da değil. Resmi
Gazete, MİT’te görevlendirilen bir generali de MİT’ten giden bir generali de açık adıyla yazdı. İşte bu olay
Müyesser Yıldız’ı harekete geçirdi. Yıldız, ‘Madem suç’ diyerek geçen hafta ‘Resmi Gazete Sorumluları’ndan şikayetçi oldu. Hem de kendisi hakkında soruşturma yapan, iddianame yazan, ceza isteyen Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na” denildi.3829
● Danıştay, Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS), Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptaline ilişkin açtıkları dava kapsamında İletişim Başkanlığı’ndan savunma
istedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Danıştay’a ve AYM’ye, hukuki bütün karar ve metinlere karşın İletişim Başkanlığı ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yeni bir Basın Kartı Yönetmeliği hazırlamıştı.
Hukuk tanımaz bu tavra karşı basın meslek örgütleri olarak meslektaşlarımızın yasal haklarını savunma
görevimiz nedeniyle davalar açtık. Danıştay 10’uncu Dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun
kararıyla ‘hukuki belirsizlik’ içerdiği tescillenen Basın Kartı Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin yürütmesini durdurma kararını görüşmeden önce İletişim Başkanlığı’nın savunmasını istedi. Bu normal bir süreçtir,
hukuk işleyecektir” dedi.3830
● Sağlık Bakanı,3831 son 24 saatte 231 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 60.527 ve 27.688
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.514.613 olarak açıkladı.3832
21 Eylül 2021
● Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel hakkında
HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın da aralarında bulunduğu 38 sanıkla birlikte “örgüt kurmak ve
yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, yasama dokunulmazlığı olan Temel ve Dündar hakkındaki yargılamanın durdurulması yönündeki
talebi ise dava sanıklar milletvekili olmadan önce açıldığı gerekçesiyle reddetti. Dava, 23 Aralık’a ertelendi.3833
22 Eylül 2021
● AYM, trans kadın başvurucu D.’nin isim değişikliği talebinin “cinsiyet değişikliği ameliyatı olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesinin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi. AYM, Ankara 12.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin reddine gerekçe olarak somut ve yeterli sebep sunamadığını da vurguladı.3834
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu
Erkam Yıldırım hakkında yeni iddialarda bulunarak, bir sonraki yayında serbest bırakılan uyuşturucu kaçakçılarıyla ilgili yeni belge ve fotoğraflar paylaşacağını söyledi. Peker, Yıldırım’ın Hollanda’da milyarlarca dolarlık serveti bulunduğunu öne sürüp savcılığa bunu neden araştırmadığını sordu. Peker, Yıldırım’ın
“kumar oynadığı otellerde” şantaj için çekilmiş kasetleri bulunduğunu iddia etti. Daha önce Peker hakkında
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sosyal-medya-duzenlemesi-gencligimizi-daha-huzurlu-hale-getirmek-icin-41897997
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/cumhurbaskanligi-ifadeye-cagrilabilir-1870211
3828 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-7.pdf
3829 https://www.toplumsal.com.tr/medya/gazeteci-muyesser-yildiz-dan-resmi-gazete-ye-dava-h67106.html
3830 https://ankahaber.net/haber/detay/danistay_basin_karti_yonetmeligi_davasinda_iletisim_baskanliginin_savunmasini_istedi_54741
3831 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3832 https://www.haberturk.com/20-eylul-koronavirus-tablosu-vaka-sayisi-aciklaniyor-son-dakika-korona-vefat-sayisi-ve-vaka-sayisi-kac-oldu-3197306
3833 https://www.mlsaturkey.com/tr/temel-hakkindaki-yurt-disina-cikis-yasagi-8-yil-sonra-kaldirildi/
3834 https://kaosgl.org/haber/aym-den-isim-degisikligi-reddedilen-trans-kadinin-basvurusunda-karar-ozel-hayata-saygi-ihlal-edildi
3826
3827
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Yıldırım’a yönelik “hakaret” ve “iftira” suçundan bir yıl üç ay 15 günden altı yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.3835
● MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, seçmen eğilimleriyle ilgili bilgiler yayınlayan
kamuoyu araştırma şirketlerine ilişkin ‘manipülasyon’ yapıldığı iddiasıyla “Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi”ni TBMM’ye sundu. Teklife göre, belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek. “Manipülasyon yaptığı” tespit edilen
araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.3836
● Sağlık Bakanlığı, bebeklere yanlış aşı yapıldığına ilişkin iddiaların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Mevcut aşı güvenliği altyapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yaptı. Bakanlık, İzmir’deki hatalı aşı
uygulamasıyla ilgili sistem uyarısı ve sağlık personellerinin tutanağı üzerine soruşturma yürütüldüğünü
ifade ederek, “Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir.
İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni
bir soruşturma başlatılmıştır” dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl,
22 Eylül’de NTV’de katıldığı programda, bazı bebeklere yanlışlıkla Korona virüsü aşıları yapıldığını söylemişti. Türk Tabipleri Birliği de Bakanlığı konuyla ilgili bilgileri tüm şeffaflığı ile paylaşmaya ve akıllarda
kuşku bırakmamaya çağırdı. İzmir Tabip Odası da, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada aynı iddiaya
ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.3837
● AYM, 19 Aralık 2000’de düzenlenen “Hayata Dönüş” operasyonunda bir gözünü kaybeden Özgür
Sağlam’ın yaşam hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti. İstanbul 2.
idare Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılmasına karar veren AYM, tazminat talebini ise reddetti. Yüksek Mahkeme, “Operasyonun seyri ve başvurucunun hangi koşullarda yaralandığına dair açıklama yapma
ve başvurucunun hangi eylemleri nedeniyle kendisine karşı güç kullanılmasının mutlak zorunlu hale geldiğini ispatlama külfetinin devlete ait olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir” dedi.3838
24 Eylül 2021
● Artı TV sunucusu Erk Acarer, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in paylaşacağı tweetlerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından güvenlik nedeniyle engellenmesi üzerine, Peker’in iddialarını kendisi paylaşarak, “Uyuşturucu, yargı, bakanlık ve derin ilişkiler çerçevesindeki tüyler ürpertici bilgiler tarafımıza ulaştırıldı. Twitter üzerinden bir ilki gerçekleştirerek röportaj-bilgi serisini yayınlıyoruz”
dedi. Peker, “Türkiye’de bürokrasi ve siyasetle iç içe bir narko yapı yaratılmaya çalışılıyor” dedi. Yüksek
rütbeli bazı emniyet müdürlerinin Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş aracılığıyla, Ermeni Vakfı
Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan, 500 bin lira rüşvet istediğini belirtti. Şirinoğlu’nun konuyu İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’ya aksettirmesiyle, müfettiş görevlendirdiğini, Şirinoğlu’nun koruma polisi ile emniyet
müdürü arasındaki konuşmalar dosyaya eklendiğini, ancak dosyayı kapatmak için delilleri kaydeden koruma polisinin sıkıştırıldığını ve görev yeri değiştirilince emekliye ayrıldığını belirtti. Kaçakçılık Şube Müdürü Engin Süngü ve Foto Film Şube Müdürü Ekrem Eren Ermiş’in ise halen görevlerinin başında olduğunu
söyledi. Ermiş’in 2011’de yakalanan yüzlerce kilo eroinle ilgili bir suç örgütüne yapılan operasyonda suç
örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine girip, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest
kaldığı bilgisini verdi. Peker, Bakan Soylu’nun oğlu Engin Soylu’nun arkadaşı Recep Köroğlu’nun 20 küsur
kilo kokain ile yakalanıp, 18 sene ceza aldığını ancak, dosyası Yargıtay aşamasındayken serbest bırakıldığını belirtti. Köroğlu’nun serbest kaldıktan sonra yine 30 kilo civarında yakalanan kokaine isminin karıştığını, konunun bu kez de emniyette halledildiğini belirtti.3839
● İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali doğrultusunda polisler
aleyhine açılan davada, 2015 yılında haber takibi sırasında gazeteci Beyza Kural’ı ters kelepçe takıp gözaltına alma girişiminde bulunanlardan sanık Nihat Doğan’ın SEGBİS sistemiyle savunmasının alınmasına ve

https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/sedat-pekerden-yeni-erkam-yildirim-paylasimlari-1871067/3
https://tele1.com.tr/mhp-teklif-etti-anket-sirketlerine-denetim-geliyor-473827/
3837 https://medyascope.tv/2021/09/23/saglik-bakanligi-bebeklere-yanlislikla-koronavirus-asisi-yapildigi-iddialarina-iliskin-sorusturma-baslatti/
3838 https://www.evrensel.net/haber/443373/aymden-hayata-donus-operasyonu-karari-etkili-basvuru-hakki-ihlal-edildi
3839 https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/sedat-pekerden-bomba-aciklama-uyusturucu-yargi-ve-bakanlik-1871610/5
3835
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3840

yurt dışındaki sanık Yusuf Şanlı’nın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verdi.
ertelendi.3841

Dava 10 Aralık’a

25 Eylül 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3842 son 24 saatte 193 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
61.660 ve 26.145 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.653.305 olarak açıkladı.3843
27 Eylül 2021
● Amerikan televizyon kanalı CBS, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York ziyareti sırasında gazeteci Margaret Brennan’la Face the Nation programı için yapılan söyleşide, insan haklarıyla ilgili sorulara
yanıtları ve kendisine hakaret gerekçesiyle 100 bin dava açılmasına ilişkin “Siz bunlara inanıyorsunuz yani”
demesi Brennan’ı şaşırttı. Brennan’ın “Güvenilir uluslararası kuruluşlar bu açıklamaları yapıyor” ifadeleri
üzerine Erdoğan, “Hayır, olabilir, ben sizin o uluslararası dediğiniz kurumlara güvenmiyorum” diyerek
‘böyle davalar olmadığını’ söyledi. Brennan, Gazetecileri Koruma Komitesi’ni kaynak göstererek, Türkiye’nin Çin’den sonra cezaevinde en çok gazeteci bulunan ülke olduğunu, İran ve Suudi Arabistan’dan çok
gazetecinin cezaevinde tutulduğunu belirtti. Erdoğan ise, Brennan’ın sözünü keserek, “Kusura bakmasınlar.
Bunların hiçbirini ben kabul etmiyorum. Ve bu dediğiniz derneklerin, cemiyetlerin belirlemelerini, bunların
ortaya koyduğu tespitleri de paylaşmıyorum. Çünkü Türkiye’nin böyle bir durumu yok” dedi. Brennan,
ABD hükümeti yetkililerinin en azından gazetecilerle sohbetlerinde benzer açıklamalar yaptığını belirtirken,
“Erdoğan ‘Bakın sizi de aldatıyorlar, siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağından araştırıyor musunuz’ yanıtını verdi. ABD’li gazeteci, bu noktada Erdoğan’a, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’deki
insan hakları ihlallerini eleştirdiğinde güvenilir olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Erdoğan, “E düşünmüyorum tabii. Çünkü benim bunu düşünebilmem için kendi ülkenin dışişleri bakanlığının
tespitleri benim için çok daha önemli. Çünkü artık her şey siyasi” dedi.3844
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt ve barınma sorunlarına dikkat çekmek için parklarda geceyi geçiren
öğrencilere “Son zamanlarda bazı park ve bahçelerdeki bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yoktur. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrencidir” dedi. “Bunlar aynen Gezi Parkı olayı
neyse onun bir başka versiyonudur” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bir milyonu aşkın yurt kapasitesiyle dünyanın en fazla kamu yurdu ve yatağına sahip ülkesi olduğunu söyledi.3845 İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Erdoğan’ın sözlerine, “Sayın @RTErdogan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz…
Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkanı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu
öğrenci olacak öyle mi” paylaşımıyla tepki gösterdi.3846
● Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), “AYM kararlarına uymayan terfi edemez” ilkesini ihlal
ederek Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’i birinci sınıf hakim yaptığı öne sürüldü.3847
28 Eylül 2021
● Adalet Bakanlığı, adli birimlere ait verilere dayanarak hazırlanan “2020 yılı Adalet İstatistikleri”
raporunu yayınladı.3848 Raporda, bir yılda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle açılan 31.297 soruşturmanın savcılıklarda karara bağlandığı ve bu soruşturmaların 9.166’sında kovuşturmaya yer olmadığına
ve 7 bin 790’ında ise kamu davası açılmasına hükmedildiği belirtildi. Diğer soruşturmalarda ise yetkisizlik,
görevsizlik, birleştirme ve başka büroya aktarma kararları verildi. Verilere göre; 2014-2020 döneminde
ceza mahkemelerinde toplam 299’uncu maddeden 38.608 kişi yargılandı. Sanıkların 322’si 12-14 yaş arası,
785’i 15-17 yaş arası çocuk, 358’i ise yabancı uyruklu. Bu dönemde sonuçlanan davalarda 12.881 kişiye
çeşitli mahkûmiyet kararları çıktı. Hapis cezası verilen kişi sayısı ise 3.625 oldu. Verilen hapis cezaları
arasında 2017 yılında 12-14 yaş arası bir çocuk ve 15-17 yaş arası iki çocuk, 2019 yılında 15-17 yaş arası

https://medyascope.tv/2021/09/24/gazeteci-beyza-kurala-ters-kelepce-takarak-gozaltina-almaya-calisan-polis-durusmalara-katilmayacak/
https://www.mlsaturkey.com/tr/beyza-kuralin-haber-takibini-engelleyen-polislerin-hicbiri-durusmaya-katilmadi/
3842 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3843 https://www.haberturk.com/25-eylul-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-25-eylul-korona-vaka-sayisi-kac-iste-guncel-rakamlar-3202351
3844 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-hakaret-davalari-sorusuna-yaniti-abdli-gazeteciyi-sasirtti-siz-bunlara-inaniyorsunuz-yani-haber-1536487
3845 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58714172
3846 https://twitter.com/meral_aksener/status/1442542395627741188?
3847 https://www.dw.com/tr/hsk-aymyi-yok-sayan-hakimi-terfi-ettirdi/a-59327429
3848 https://adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1692021162011adalet_ist-2020.pdf
3840
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dört çocuk, 2020 yılında 15-17 yaş arası üç çocuk olmak üzere toplamda 10 çocuk bulunuyor. Aynı süreçte
11 yabacı uyruklu kişi de hapis cezasına çarptırıldı. Açılan davalarda 5.660 kişi ise beraat etti.3849
● İstanbul Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy’de gazeteci Levent Gültekin’i darp ettiği
iddiasıyla iki sanığı yargıladığı davada, hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmetti. Dava iddianamesinde Muhammed Emin Kılıç ve Ömer Doğru’nun ifadelerinde gazeteci Gültekin ile tartıştıkları ve
sanıklardan Doğru’nun müştekiye vurduğunu kabul ettiği anlatılıyor. İddianamede, sanıklar Ömer Doğru
ve Muhammed Emin Kılıç’ın “nitelikli yaralama” suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapisle
cezalandırılması isteniyor.3850
29 Eylül 2021
● Bursa’da “rüşvet”, “şantaj” ve “tehdit” suçlamalarıyla iş adamlarından rüşvet alışına suçüstü yapıldıktan sonra tutuksuz yargılanan yerel gazete sahibi Necmi İnce hakkında bir yıl sekiz ay hapis ve 10.000
TL para cezası verildi.3851
● YouTube, Aşı karşıtı içeriği kontrol altına alma politikası çerçevesinde, sağlık yetkililerinin onayladığı ve yaygın kullanılan aşıların etkisiz ve tehlikeli olduğunu iddia eden videoları kaldırma kararı aldı.3852
Bu kapsamda aşı konusunda dezenformasyon yaydığını iddia ettiği Joseph Mercola ve Robert F. Kennedy
Jr gibi ünlü aşı karşıtlarının yanı sıra, Russia Today’in Almanca yayın yapan iki kanalını da kalıcı olarak
kapattı.3853
● Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro, 30
Eylül’de yargılanmalarına devam edilecek olan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır
Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin’in beraatını talep etti. Ribeiro, “Beş yıl önce sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandıkları için şimdi bir kez daha terörizmle bağlantılı değersiz suçlamalarla karşılaşmak zorunda olan, uzun ve zor bir yargı süreci ve uzun hapis
cezaları riski altında bulunan Önderoğlu, Nesin ve Fincancı’ya karşı yenilenen yargı tacizini teessüfle karşılıyorum. Meslektaşlık dayanışmasının ifadesini cezalandırmak, bu tarz edimleri terörizmle ya da suç davranışlarıyla eşitlemek, gereklilik ve orantılılık prensiplerinin ötesine geçiyor” dedi.3854
30 Eylül 2021
● TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan3855, dört yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını
duyurdu.3856
● Sağlık Bakanı,3857 son 24 saatte 216 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 62.776 ve 29.104
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.793.736 olarak açıkladı.3858
1 Ekim 2021
● ABD Kongresi’nde 10 senatör, ABD Başkanı Joe Biden’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “ülkesindeki
çoğulcu siyasete zarar vermekten sorumlu tutmaya” çağırdı. Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi James Lankford’un öncülük ettiği senatörler, Biden’a hitaben yazılan çağrı mektubunda, “Türk
Anayasa Mahkemesi’nin Haziran 2021’de ülkenin üçüncü büyük siyasi partisi olan HDP’yi kapatmayı hedefleyen bir iddianameyi kabul etmesinin derin endişesi ile yazıyoruz” ifadelerini kullandı. Mektupta, 2015
yılından beri beş binden fazla HDP’li milletvekili, yönetici ve parti üyesinin tutuklandığını hatırlatan senatörler, Kasım 2016’dan beri tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın AİHM’in iki defa
verdiği hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına değindi. Mektubu imzalayan diğer senatörler;
Demokrat Ron Wyden, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey Sherrod Brown; Cummhuriyetçi Thom Tillis ve bağımsız Angus King oldu.3859

https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaret-yedi-yilda-160-bin-169-sorusturma-3-bin-625-hapis-cezasi-haber-1536555
https://www.haberturk.com/gazeteci-levent-gultekin-in-darbedilmesi-davasi-3204675
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rusvet-alirken-yakalanan-gazeteciye-hapis-cezasi-6677070/
3852 https://www.trthaber.com/haber/dunya/youtube-asi-karsiti-tum-videolari-yasaklama-karari-aldi-612665.html
3853 https://www.ensonhaber.com/gundem/youtube-asi-karsiti-videolari-engelleyecek
3854 https://www.dw.com/tr/agitten-fincanc%C4%B1-nesin-ve-%C3%B6ndero%C4%9Flu-i%C3%A7in-beraat-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a59356980
3855 https://twitter.com/yahyabostan/status/1443555950602985475
3856 https://www.gercekgundem.com/medya/302654/trtde-catlak-buyuyor-ust-duzey-isimden-ayrilik-karari
3857 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3858 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-mi-30-eylul-2021-gunluk-korona-tablosu-turkiyede-bugun-kac-kisi-oldu
3859 https://tr.euronews.com/2021/10/01/abd-li-senatorler-biden-dan-erdogan-hdp-konusunda-uyarmas-n-istedi
3849
3850
3851
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● Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde Twitter paylaşımlarına müdahale edildiği gerekçesiyle Peker’in ifşaatlarını içeren 37 tweet mesajı
paylaşımı nedeniyle BirGün ile ilişkisine son verildiğini duyurdu.3860 Acarer, “Özgürleşmek iyidir. Görsel
medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım” mesajını paylaştı.3861
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,3862 son 24 saatte 210 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
62.986 ve 28.873 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.822.609 olarak açıkladı.3863
● Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) yeni başkan yardımcısı Emre Kızılkaya oldu. Kızılkaya,
IPI’ın 71 yıllık çalışma döneminde Türkiye’den seçilen üçüncü başkan yardımcısı oldu. 3864
4 Ekim 2021
● BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in
mesajlarını paylaşan gazetenin yazarı Erk Acarer’in gazeteyle ilişkisine neden son verildiğini açıkladı.3865
Açıklamada3866, “Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık
etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı
gerektirdi. Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir
bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler. Suç
örgütü lideri Sedat Peker’in son zamanlarda tartışılan iddia ve itiraflarını, kamu yararı doğrultusunda haberleştirerek okurlarımıza sunduk. Ancak bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini ‘bilgi’ nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır. Gazetemizin yazarlarından Erk Acarer’le yollarımızı ayırma kararımızın arkasında olan yegane neden budur. Bu görüşümüzü Erk Acarer’e de ilettik. Konuya ilişkin birbirine yakın
değerlendirmeler yapamayınca, bugüne kadarki emekleri için kendisine teşekkür edip vedalaştık. BirGün,
kendi değerleriyle harmanladığı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yolunda yürümeye, haber yapmaya devam edecek. Türkiye’de gazetecilik yapmak için bugüne kadar ödediğimiz bedeller de bunun en
açık göstergesidir. Haberciliğin ‘suç’ gibi görülüp yargılanmadığı, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu aydınlık günlere kavuşmak umuduyla…” denildi.3867
5 Ekim 2021
● Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yetkilileri, mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen ve TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katını tahliye girişimini
polis ile engelledi.3868 CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın avukatı Fırat Burak, kendisi dahil beş
kişinin darp edildiğini ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.3869 İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi’ni, mahkeme kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İBB’ye karşı savunulması idari usullere aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” dedi.3870
TÜGVA’dan yapılan açıklamada ise İBB’nin Şehir Hatları A.Ş. ile aralarında 2018 yılında 10 senelik kira
sözleşmesi imzalandığı, kendilerinin de tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ayrıca kiralarını da geciktirmeden ödedikleri savunuldu. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasında, “Söz konusu yer, 2018’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye’nin gençlerine hizmet etmek amacıyla 10 yıllığına Borçlar
Yasası kapsamında kiralanmış bir yerdir. Ev sahibi kiracı ilişkisi mevcuttur. Bir gece ansızın İBB zabıtalarının gönderilerek zorla tahliye ettirilmek istenmesi hukuka aykırıdır” denildi.3871

https://t24.com.tr/haber/birgun-gazetesi-twitter-hesabindan-sedat-peker-in-mesajlarini-paylasan-erk-acarer-le-iliskisini-kesti,982426
https://twitter.com/eacarer/status/1443858598845685761?lang=en
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3863 https://www.haberturk.com/bugunku-1-ekim-korona-vefat-sayisi-kac-son-dakika-koronavirus-tablosu-ve-vaka-sayisi-aciklaniyor-3208625
3864 https://www.birgun.net/haber/ipi-baskan-yardimciligina-turkiye-den-bir-gazeteci-secildi-360645
3865 https://www.evrensel.net/haber/444293/birgunden-erk-acarer-aciklamasi-gazetemizin-yayincilik-anlayisiyla-uyusmadi
3866 https://www.evrensel.net/haber/444293/birgunden-erk-acarer-aciklamasi-gazetemizin-yayincilik-anlayisiyla-uyusmadi
3867 https://t24.com.tr/haber/bir-gun-den-erk-acarer-aciklamasi-peker-in-dile-getirdiklerini-dogrudan-kendi-sosyal-medya-hesabindan-aktarmasi-gazetemizin-yayincilik-anlayisiyla-uyusmadi,983144
3868https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bilal-erdoganin-yonetimindeki-tugvanin-mulk-tahliyesine-polis-engeli-1874555
3869 https://www.birgun.net/haber/buyukada-da-tugva-dan-polis-destekli-isgal-361133
3870https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1445664416205185029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445664416205185029%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indyturk.com%2Fnode%2F420571
3871 https://www.indyturk.com/node/420571/haber/t%C3%BCgvan%C4%B1n-b%C3%BCy%C3%BCkadadaki-binas%C4%B1n%C4%B1-tahliyesine-gideni%CC%87bb-zab%C4%B1talar%C4%B1na-polis-engeli
3860
3861
3862

403

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Sağlık Bakanı,
son 24 saatte 228 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 63.859 ve 29.802
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.936.802 olarak açıkladı.3873
3872

6 Ekim 2021
● THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, istifasına 36 gündür kabul yanıtı verilmemesi üzerine
ikinci kez yargıya başvurdu. Aşçı, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül’de istifa dilekçesi vermişti.3874
7 Ekim 2021
● MHP’nin yurt dışından fon alan medya kuruluşlarına kayıt ve tescil zorunluluğu getiren “Yabancı
Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi”ne ilişkin MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklama yaptı. Yıldız, “Amacımız kimin ne yaptığını,
hangi faaliyette bulunduğunu şeffaf bir şekilde göstermek. Çünkü sadece iktidar düşmanlığı yapmak için
fon alanlar ve sonra da basın özgürlüğünün arkasına sığınan kişi ve kurumlar var. Bu fonlar bedava verilmiyor. İktidara eleştiri koşuluyla veriliyor. Bunu önlemek derdindeyiz. Bakın, biz geliri, ne yaptığı belli
olan BBC’yle ya da DW’yle ya da Rus ajanslarıyla uğraşmıyoruz. Herkes neyle uğraştığımızı çok iyi biliyor.
Bu ülkede beşinci kol faaliyeti istemiyoruz” dedi.3875
● AKP’nin TBMM’ye sunduğu “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi”ne göre; vergi cezası tebliği ilgili artık yerel ve ulusal gazetelerde ilan yayımlanmayacak. Buna göre, “vergi tebliğinin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 TL’den fazla vergi veya
vergi cezasına taalluk ettiği takdirde” bunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanması yeterli olacak.3876 Teklif ile basit usulle vergilendirilen mükellef kazançları gelir vergisinden muaf tutmak amaçlandı.3877
8 Ekim 2021
● TV100 program editörü Selin Yurdakul, “performans yetersizliği” gerekçesiyle tazminatsız işten
çıkartıldığını duyurdu.3878
10 Ekim 2021
● Sağlık Bakanı,3879 son 24 saatte 228 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 64.902 ve 28.370
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.084.475 olarak açıkladı.3880
● Evrensel’in haberine göre; Basın İlan Kurumu yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ne rağmen, dört gün boyunca toplantı yaparak 170-180 bin TL harcamada bulundukları iddia edildi.
BİK yönetimi ve il şube müdürlerinin dört gün süren toplantı için Doubletree By Hilton Antalya-Kemer’de
konakladıkları belirtildi. 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede ise, kamu kurumlarının hizmet içi eğitim toplantılarını uzaktan erişim yoluyla yapmaları önerilirken, zorunlu yüz yüze toplantı hallerinde ise kamu kurumlarının kullanılması gerektiği belirtilmişti.3881
11 Ekim 2021
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 2021 Nobel Barış Ödülü’nün gazeteciler Maria Ressa
ve Dmitry Muratov’a verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgin, “İşleyen bir demokrasi için basın
özgürlüğünün gerekliliğinin bir kanıtı olan bu kararla, Maria Ressa ve Dmitry Muratov gibi gazetecilerin
otoriterliğin yükselişine karşı çalışmalarının ödüllendirilmesi, dünyanın her köşesinde bu alanda yılmaz bir
uğraş içerisindeki gazetecileri korumada anlamlı olduğu kadar, özgür ve araştırmacı gazeteciliğin her zamankinden daha önemli olduğunun uluslararası teyididir” dedi.3882

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/5ekim-2021-corona-virus-tablosu-228-can-kaybi-29-bin-802-yeni-vaka,Vl9DjATiA0i1BJsdJUr9XQ
https://t24.com.tr/haber/thk-kayyim-heyeti-baskani-cenap-asci-nin-istifasi-36-gundur-kabul-edilmiyor-ikinci-kez-yargiya-basvurdu,983547
3875 https://www.dw.com/tr/mhpden-medyaya-b%C3%BCy%C3%BCk-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-59442615
3876 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/iktidardan-basina-bir-darbe-daha-1874806
3877 https://www.bloomberght.com/vergi-usul-kanunu-degisiklik-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-2289761
3878 https://twitter.com/selinyurdakul/status/1446428839077466121
3879 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3880 https://www.haberturk.com/10-ekim-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-bugunku-korona-vefat-ve-vaka-sayisi-kac-3217348
3881 https://www.evrensel.net/haber/444799/basin-ilan-kurumu-bik-mudurlerinin-porsiyonlari-hiltondan
3882https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilginden_nobel_aciklamasi_ozgur_gazeteciligin_her_zamankinden_onemli_oldugunun_uluslararasi_teyididir_57264
3872
3873
3874
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● Yaşam Hakları Derneği’nin hazırladığı “Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar” raporuna
göre, cezaevinde anneleriyle birlikte kalmak zorunda kalan 345 çocuğun maruz bırakıldığı hak ihlallerine
dikkat çekildi.3883
13 Ekim 2021
● Gazeteci Ali Duran Topuz, Gazete Duvar’ın Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldığını
Twitter mesajıyla duyurdu. Topuz, ayrılık mesajında, “Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce
teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O
kendisini gösterecek zaten” dedi.3884 Topuz’un ardından Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu
Çamlıbel de görevinden ayrıldığını duyurdu.3885 Yazarlar, akademisyenler Ayşe Çavdar3886, Bahadır Özgür3887, Şenay Aydemir ve Hakkı Özdal3888 da yazılarına son verdiklerini duyurdu.3889
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Dr. Mehmet Selim Ölçer hakkında “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Türkiye, Birleşmiş
Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nin tüm hükümlerine ve taraf olduğu
uluslararası belgelere uygun bir şekilde insan hakları savunucularını korumakla yükümlüdür” denildi. Açıklamada ayrıca cezada hiçbir indirim, erteleme ya da başkaca alternatif uygulama yapılmamasına da değinildi.3890

●

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında,
2015 yılında Şırnak Cizre’deki sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde yaptığı bir konuşmada, “dönemin
Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni alenen aşağıladığı” gerekçesiyle yargılandığı davayı 30 Mart 2022’ye erteledi.3891
● TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, “gazeteci Metin Cihan’ın yayınladığı belgeler hakkında
yaptığı açıklamada, “Belgeleri sızdırmış, kendine yedek yapmış ve ifşa ediyor” dedi. Eminoğlu, “Yola buradan çıksak bile ne kadar sıkıntılı olduğunu görürüz. Şu anda Metin Bey’in ifşa ettiği çalışmaların bizim
çalışmalarımız olduğu iddia ediliyor. Kendisinin evrakta düzenlediği yerler var, doğru bilgiler de var. Sistemimizden alınmış” dedi. Cihan’ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, “Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması. Biz her konuda her açıklamayı yaparız. Hiçbir konudan çekinmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepsine biz varız diyoruz” ifadesini kullandı.3892
14 Ekim 2021
● CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere ilan ve reklam kesme
yaptırımı uygulama yetkisi ile Haziran 2018’den sonra kesilen tüm cezaların kaldırılmasına ilişkin kanun
teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, ilan ve reklam kesme yaptırımı nedeniyle ödenmeyen ilan
bedelleri talepleri üzerine ilgililere ödenmesi gereken tarihten itibaren işlenmiş yasal faizleriyle birlikte
ödenmesi de öngörüldü. Teklife ilişkin, “2020 yılında gazetelere 803 gün ilan kesme yaptırımı uygulanmıştır. Cumhuriyet, Sözcü, BirGün ve Evrensel gibi bağımsız ve eleştirel haber yapan gazetelere uygulanan ilan
ve reklam kesme yaptırımları ‘basın ahlak esaslarına aykırılık’ gerekçesine dayandırılmaktadır” denildi. 3893
● Gazeteci Ali Topuz, Gazete Duvar’ın genel yayın yönetmenliğinden istifasıyla ilgili “Ayrılığımın
sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır” dedi. 3894
Topuz, “Kendisine bu macerayı mümkün kıldığı için teşekkür etmeliyim, fakat editoryal bağımsızlığın ne
anlama geldiği konusundaki bıktırıcı tartışmalar taşınamaz bir yorgunluk üretti. Her patron istediği gibi
gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı

https://www.dw.com/tr/cezaevlerinde-%C3%A7ocuklara-mahk%C3%BBm-muamelesi/a-59473444
https://twitter.com/alidurantopuz/status/1448340343548698628
https://twitter.com/cansucamlibel/status/1448346458911035398?ref_src=twsrc%5Etfw
3886 https://twitter.com/kayikgolge/status/1448392457977278470?ref_src=twsrc%5Etfw
3887 https://twitter.com/bahadir_ozgr/status/1448375938090160131?ref_src=twsrc%5Etfw
3888 https://twitter.com/hakki_ozdal/status/1448385002820022272?ref_src=twsrc%5Etfw
3889 https://t24.com.tr/haber/ali-duran-topuz-gazete-duvar-yayin-yonetmenligi-nden-ayrildi-bir-kisiye-hakkim-helal-degil,985481
3890 https://www.gazeteduvar.com.tr/tihv-dr-mehmet-selim-olcer-yalniz-degildir-haber-1538413
3891 https://kisadalga.net/haber/detay/selahattin-demirtasin-yargilandigi-dava-bilirkisi-raporunun-incelenmesi-icin-ertelendi_16657#.YWa4vz9koFY.twitter
3892 https://www.gazeteduvar.com.tr/tugva-baskani-icerden-belgeleri-almis-bu-adam-sizdirmis-haber-1538398
3893https://ankahaber.net/haber/detay/chpden_basin_ilan_kurumunun_gazetelere_kestigi_cezalarin_kaldirilmasi_icin_kanun_teklifi_57662
3894 https://www.evrensel.net/haber/445174/ali-topuz-ayriligimin-sebebi-editoryal-bagimsizlik-konusunda-vedat-zencir-ile-uyusmamamiz
3883
3884
3885
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olamazdım. Gazeteciliğin sadece haber yapmakla olup bitmediği, parayı verenin düdüğü çaldığı bir meslek
olmadığı konusundaki anlayışım hiç değişmedi” ifadesini kullandı.3895
15 Ekim 2021
● Sağlık Bakanı,3896 son 24 saatte 181 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 65.946 ve 30.694
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.241.549 olarak açıkladı.3897
● Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik 11 Mayıs
2019’da yapılan saldırı failleri olarak “silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla sanıkların
hapis istemiyle yargılandığı davanın, ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Dava kapsamında
saldırganlar, Emrah Yavuz, Orhan Çoban, Faruk Çelik, Adem Yavuz, Ali Adanur yargılanıyor. 3898
17 Ekim 2021
● Gazete Duvar yazarı Murat Meriç gazetedeki yazılarına son verdiğini duyurdu.3899
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Medya Çalıştayı’nda iktidar oldukları takdirde
basın ve medya alanında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, “Eğer iktidar medyayı
sürekli öven organ haline getirmek istiyorsa, bağımsız medyayı yok etmek isteyecektir. Bunun birinci yolu
medya patronunu nasıl susturabilirim, yargıyı nasıl sopa olarak kullanırım, gazeteyi artık televizyonu ile
beraber şuna satacaksın baskısı nasıl kurarım. Türkiye’nin temel sorularından biri, medya patronu üzerindeki baskıdır” dedi. BİK ve RTÜK’ün ceza kurumuna dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Doğru haberlere
erişim hakkının yargı kararıyla engellenmesi başka sorun. Sahte tirajlar üzerinden devlet soyuluyor. Kamu
kurumlarının reklamları sadece iktidarı öven medya organlarına gidiyor. Olması gereken tirajına, reyting
ölçülerine göre yaparsınız, kimse rahatsız olmaz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, devamla, “Kimin gazeteci
olup olmadığına siyasi iktidar karar vermez. Gazeteciler karar verir. Gazetecilik mesleğinin önemine en çok
gazeteciler değer verirler. Gazeteci olup olmadığını devletin kurumları değil fiilen bu işi yapan kurumların
karar vermesi lazım. BİK’in yeniden yapılanması lazım. Meslek örgütlerinin sayısının arttırılması lazım.
İster yazılı, ister internet medyası olsun gazetelerin temsil sayısının arttırılması gerekiyor” dedi.3900
18 Ekim 2021
● Aralarında Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda’nın bulunduğu 10 ülke elçileri veya maslahatgüzarları, Osman Kavala’ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye
yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır.3901 Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı
yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz.3902 Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum,
diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur” dedi.3903 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, “Diplomatlar,
kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve
telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had
ve hudut bilmezliktir”3904 paylaşımında bulundu.3905 TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Türkiye’de ‘devam eden dava’ hakkında, TBMM’de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın” dedi.3906
● İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26’sı tutuklu 92 şüpheli hakkında
https://haber.sol.org.tr/haber/ali-topuz-gazete-duvardan-ayrilma-nedenini-acikladi-315883
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-15-ekim-2021-koronavirus-tablosu
3898 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yavuz-selim-demiraga-saldiri-davasinda-yeni-gelisme-480528h.htm
3899 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazete-duvarda-bir-isim-daha-yazilarina-son-verdi-480888h.htm
3900 https://www.gercekgundem.com/siyaset/306867/kilicdaroglu-tek-tek-siraladi-chp-iktidarinda-basin-kartini-kim-verecek-rtuk-ve-bikin-yapisi-nasil-olacak
3901 https://twitter.com/omerrcelik/status/1450204900911198215?
3902 https://twitter.com/omerrcelik/status/1450205581097177092
3903 https://twitter.com/omerrcelik/status/1450206388454629377
3904 https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1450194120832659460?
3905 https://tele1.com.tr/kavalanin-serbest-birakilmasi-cagrisinda-bulunan-10-buyukelci-disisleri-bakanligina-cagrildi-489966/
3906 https://twitter.com/MustafaSentop/status/1450197855055097862?
3895
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul ederek, firari sanık Peker ile şoförü
U.Y. hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasına karar verdi. Dava 29 Aralık’ta görülmeye başlanacak. İddianamede, Peker’in Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017’de Cahit Çetin’in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Peker’in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme” suçundan 250 yıldan 360 yıla kadar, “suç
işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme” suçundan beş yıldan 10 yıla kadar, üç mağdura yönelik
“tefecilik” suçundan altı yıldan 18 yıla, “iki kişiye karşı silahla kasten yaralama” suçundan da bir yıl sekiz
aydan dört yıl iki aya kadar olmak üzere toplamda 262 yıl sekiz aydan, 392 yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.3907
19 Ekim 2021
● Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala’yla ilgili ortak açıklamaya imza atan elçiliklere uyarıda bulunulduğunu bildirdi.3908 Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili
bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına
baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu
iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve
ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır” denildi.3909
● Çankırı Orta ilçesi Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki Atatürk büstüne saldıran Ö.D.
isimli şahıs, nöbetçi mahkemece tutuklandı.3910
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde,
2022 yılı bütçesinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 422 milyon 754 bin liraya göre yüzde 60.88 artışla 680
milyon 127 bin liraya çıkarılması öngörüldü. Başkanlığın “sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” dahil tüm personel giderleri için ayrılan 86 milyon 572 bin lira başlangıç ödeneğinin, yüzde 40.79
artışla 121.8 milyon liraya çıkması planlandı. Başkanlığın yurt dışı teşkilatına 24 milyon 401 bin lira bütçe
verilmesi teklif edildi. Mal ve hizmet alım giderleri 325 milyon 681 bin liradan yüzde 58,9 artışla 517 milyon 624 bin liraya çıktı. Başkanlığın, temsil ve tanıtma giderleri için ise 74 milyon 308 bin lira bütçe ayrıldı.3911
● TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün yayınladığı dört
aylık adalet raporuna göre, 120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, 521 gün boyunca
her türlü eylem ve gösteri salgın bahanesiyle yasaklandı.3912 Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda üç
bin 262 kişi gözaltına alındı, 95 kadın boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, ilişkiyi reddettiği için yani
kendi hayatına dair karar aldığı için birinci derece yakını, eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. 72
kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu, 539 habere erişim engeli getirildi, Cezaevlerinde iki bin 383 kişi hak
ihlaline uğradı.3913
● Uluslararası Af Örgütü’nün, “Covid-19 salgını sırasında ifade özgürlüğü tehdidi: Yalan ve yanlış
bilgilendirme” adlı raporunda, salgının, ifade özgürlüğüne yönelik baskıların, insanların küresel sağlık kriziyle başa çıkmalarına yardımcı olacak doğru bilgilere erişme hakkı üzerinde “yıkıcı bir etkisi” olduğu vurgulandı. Af Örgütü Politika Araştırma Direktörü Rajat Khosla, “Salgın boyunca hükümetler ifade özgürlüğüne eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. İletişim kanalları hedef alındı, sosyal ağlar sansürlendi ve medya

https://www.trthaber.com/haber/gundem/sedat-peker-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-617936.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58962960
3909 https://www.mfa.gov.tr/no_-349_-devam-eden-bir-dava-konusunda-yapilan-ortak-aciklama-uzerine-10-ulke-buyukelcisinin-disisleri-bakanligina-cagrilmasihk.tr.mfa
3910 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cankirida-ataturk-bustune-saldiri-saldirgan-tutuklandi-1877911
3911https://ankahaber.net/haber/detay/2022_yili_butcesi_iletisim_baskanligi_butcesinin_yuzde_60_personel_giderinin_yuzde_40_artirilmasi_ongoruldu_58309
3912 https://twitter.com/avsbulbul/status/1450756450624675842
3913 https://ilerihaber.org/icerik/turkiyenin-son-4ayi-95kadin-cinayeti-3-bin-262-gozalti-539-habere-erisim-engeli-131721.html
3907
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kuruluşları kapatıldı. Gazeteciler ve sağlık çalışanları susturuldu ve hapsedildi. Bunun sonucunda yaşanan
bilgi eksikliği, pandeminin etkisini kötüleştiren bir faktör oldu” dedi.3914
● Avrupa Birliği Komisyonu “2021 Genişleme Paketi” kapsamında yer alan “Türkiye Raporu”nda,3915 Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu, demokratik gerilemenin, insan haklarında bozulmanın, ifade özgürlüklerinde gerilemenin sürdüğü vurgulandı. Türkiye’de
uygulanan “başkanlık sisteminin” yapısal eksikliklerinin bulunulduğuna değinilen raporda, Avrupa Konseyi
ve organlarının temel tavsiyelerinin uygulanması gerektiği kaydedildi. Raporda, “Anayasal mimari, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlam ve etkili bir güçler ayrılığı sağlamadan, yetkileri cumhurbaşkanlığı
düzeyinde merkezileştirmektedir. Etkin bir kontrol ve denge mekanizmasının yokluğunda, yürütme organının demokratik hesap verebilirliği seçimlerle sınırlı kalmaktadır. Muhalefet partilerinin hedef alınması devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Türkiye’deki siyasi çoğulculuğun zayıfladığını gösterir şekilde ülkenin ikinci büyük muhalefet partisini kapatmaya yönelik bir iddianameyi kabul etti. Rapor döneminde Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası başkanını iki kez görevden aldı” denildi.3916
20 Ekim 2021
● AYM, eski milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir’in başvurusunda, Anayasa’da güvence altına alınan “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” ve “makul sürede yargılanma hakkının” ihlal edildiğine karar vererek3917 Baydemir’e 30.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, “Temyiz öncesinde hapis cezasına hükmedilerek erteleme kararı verilen ve
bozma kararı sonrasında hakkındaki kovuşturma ertelenerek üç yıl süreyle denetim altına alınan başvurucu
hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmamasına rağmen o dönem milletvekili olan başvurucunun ilerde kovuşturmaya maruz kalma ve cezalandırılma riskinin bulunduğunun dikkate alınması gerekir. Bu sebeplerle başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek denetim altına alınmasının başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik bir müdahale olduğunun kabul
edilmesi gerekir” denildi. Anayasa’nın 34. maddesinde, fikirlerin silahsız ve saldırısız, başka bir ifade ile
barışçıl bir şekilde ortaya konabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının güvence altına
alındığına vurgu yapılan kararda “Kolektif bir şekilde kullanılan ve düşüncelerini ifade etmek isteyen kişilere şiddeti dışlayan yöntemlerle düşüncelerini açıklama imkânı veren bu hak, çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde zorunlu olan farklı düşüncelerin ortaya çıkması, korunması ve yayılmasını güvence altına almaktadır. Dolayısıyla kendine özgü özerk işlevine ve uygulama alanına rağmen -ifade özgürlüğünde olduğu
gibi- siyasi ve kamu yararını ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda toplantı hakkına yapılan müdahaleler daha dar yorumlanmalıdır” değerlendirilmesinde bulunuldu.3918
● Sağlık Bakanı,3919 son 24 saatte 214 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 66.995 ve 29.760
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.384.062 olarak açıkladı.3920
21 Ekim 2021
● AYM, Gezi Parkı olaylarında İzmir’de şiddet eyleminde bulundukları gerekçesiyle hapis cezasına
çarptırılan dört başvurucuyla ilgili “toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının” ihlal edildiği iddiasını kabul
edilemez buldu.3921 Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, eylemlerde kimliklerini gizlemek için yüzlerini
kapattıkları belirlenen başvurucuların, yaralayıcı maddelerle güvenlik güçlerine saldırıda bulunduklarının
da tespit edildiği belirtildi.3922
● TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya yasasının yasaklama ve sansür yasası olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, “Almanya’da, Fransa’da
nasıl bir uygulama varsa, demokrasi ve güvenlik dengesi içerisinde kamu düzenini bozmadan ve kişisel hak
https://www.amerikaninsesi.com/a/af-orgutu-nden-pandemi-ve-ifade-ozgurlugu-raporu/6276458.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-komisyonu-2021-turkiye-raporunu-acikladi/2396950
3916 https://kronos34.news/tr/avrupa-komisyonu-turkiye-raporunu-acikladi-demokrasi-insan-haklari-ve-ifade-ozgurlugunde-ciddi-gerilemeler-var/
3917 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/24509
3918 https://www.evrensel.net/haber/445656/anayasa-mahkemesi-osman-baydemirin-basvurusunda-hak-ihlali-karari-verdi
3919 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3920 https://www.ntv.com.tr/turkiye/20ekim-2021-corona-virus-tablosu214-can-kaybi-29-bin-760-yeni-vaka,sb79XQV7QEiUZTRqZ48t0g
3921 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/18232
3922 https://www.trthaber.com/haber/gundem/aym-gezi-protestolarina-katilanlarin-hak-ihlali-iddiasini-kabul-etmedi-619099.html
3914
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ve özgürlükleri koruyarak bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Yayman, “Ulus aşırı sosyal ağların kendilerini ulusal parlamentoların üzerinde görmeleri, kendilerini dokunulmaz görmeleri, kendilerini siyasetin üzerinde görmelerini biz doğru bulmamaktayız. Kendilerini yargının, yürütmenin üzerine
görmelerini doğru bulmamaktayız. Sosyal medya yasası için yol haritası da netleşti. Düzenleme yapılırken
sosyal medya şirketlerinin temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler dinlenecek. İlerleyen süreçte gelişen
teknoloji ile ortaya çıkabilecek uygulamaları da kapsayacak bir kanun teklifi yapılacak” dedi.3923
● Türkiye’de İsrail istihbaratı MOSSAD ile bağlantılı oldukları belirtilen 15 kişi “uluslararası casusluk” suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Şüpheliler ile ilgili,
Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi verildi.3924
22 Ekim 2021
● İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararı ardından
yeniden gördüğü Balyoz Davası’nda aralarında 1. Ordu eski Komutanı eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da
bulunduğu yedi komutanın “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, ıskat veya vazife görmekten cebren
menetmek” suçlamasıyla yargılanmasında bozma ilamına karşı karar vereceğini duyurdu. Dava 18 Şubat
2022 tarihine ertelendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021’de yerel mahkemece verilen beraat
kararını, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta,
Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç yönünden bozmuştu. Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Yargıtay’ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu ve daha önce İstanbul
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararında direnilmesinin gerektiğini ifade ettik”
dedi.3925
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Türk Konseyi Medya Forumu” organizasyonuna gönderdiği bir videoda, sosyal medya mecralarının demokrasiyi, toplumsal barışı
ve devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma geldiğini söyledi. Erdoğan, “Nasıl savunma sanayii ve
askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin vicdan
ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da mustariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü
tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun, sivil hedef alan
katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları Ermenistan’ın resmi haber ajansı gibi hareket etti” dedi. 3926
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk Konseyi Medya Forumu”nda “Yalana
ve dezenformasyona karşı gerçeğin tarafında olmayı, ahlakımızın bir gereği, düsturu olarak görüyoruz”
dedi. Altun, “Karşımızda, hakikati anlamsızlaştırmaya, değersizleştirmeye, önemsizleştirmeye, toplumları
kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan kelimenin tam anlamıyla
bir yalan endüstrisi var. Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde ‘sahte haberler’ veya ‘kurgulanmış
içerikler’ üzerinden toplumları, biz ve onlar ikiliğine sıkıştırmaya, mahkum etmeye çalışıyor. Özellikle bazı
yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız. Kimsenin ‘basın özgürlüğü’ kisvesi altında, ülkemizde beşinci kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.3927
● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yönelik hakaretlere takipsizlik verdikleri gerekçesiyle 23 savcı ve üç hakimi HSK’na şikayet ederek, suç duyurusunda bulundu.3928
● AYM’nin Meclis’e sunulan 2022 yılı bütçe teklifine göre, geçen yıl bir raportör günde en az iki
bireysel başvuru dosyasına baktı. AYM’ye 2020 yılında hak ihlali gerekçesiyle yapılan bireysel başvuru
https://www.trthaber.com/haber/gundem/huseyin-yayman-sosyal-medya-duzenlemesi-sansur-yasasi-olmayacak-619074.html
https://www.iha.com.tr/haber-turkiyede-mossada-bilgi-sizdirdigi-iddia-edilen-15-supheli-tutuklandi-987545/
3925 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/balyoz-davasi-yeniden-goruldu-6722981/
3926https://ankahaber.net/haber/detay/erdogan_sosyal_medya_mecralari_demokrasiyi_toplumsal_barisi_milli_guvenligi_tehdit_eder_konuma_geldi_58640#.YXKbGKCu-24.twitter
3927 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-modern-truva-atlarina-karsi-teyakkuzda-olmaliyiz/2399707
3928 https://www.evrensel.net/haber/445896/gergerlioglu-23-savci-ve-3-hakim-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu
3923
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sayısı 40 bin 402 oldu. AYM, 2021 yılı sonunda bir raportörün ortalama 425 dosyaya bakmasını bekliyor.
Bu da AYM’nin Türkiye’de hak ihlali nedeniyle yapılan başvuruların azalmasını beklemediği anlamına
geliyor. Bireysel başvuruların, 2024 sonuna kadar 40 binin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor. AYM’nin
2020 yılından 2021 yılına devrettiği dosya sayısı 25 bin 674 oldu ve bu sayının 2021’den 2024’e kadar
ortalama 25 bin olacağı AYM’nin tahmininde yer alıyor. Bireysel başvuruların Yüksek Mahkeme’nin önündeki dosyalara oranı, 2020 yılında yüzde 112 oldu. Bütçe teklifinde yer verilen tahminlere göre 2021 yılından 2022 yılı sonuna kadar bu oran yüzde 90’ın altına düşmeyecek. AYM, 2020 yılında bireysel başvuruları
ortalama 348 günde sonuçlandırdı. 2021 yılından 2024 yılına kadar da bu başvuruların ortalama 345 günde
sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor.3929
23 Ekim 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülke elçiliklerince imzalanan tutuklu Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik çağrı nedeniyle söz konusu büyükelçileri “istenmeyen kişi” ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söyledi. Erdoğan, “Siz
burayı ne zannediyorsunuz ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Yatıyorlar,
kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’
dedim. Bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar. Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler”
dedi. Bu açıklama sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bakanlıktan herhangi resmi bir bilgi verilmedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ise bu 10 ülkenin Türkiye’nin güvenini geri kazanması için büyük bir çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiliğe ilişkin
açıklamasını “mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası” olarak değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, “10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi Türk hükümetinin otoriterleşmesinin bir işareti” paylaşımında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi haberleri takip ettiklerini ve
konuya netlik getirmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’yla iletişime geçtiklerini söyledi. Norveç Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide, “Büyükelçimiz istenmeyen kişi ilan edilmeyi hak edecek hiçbir şey
yapmadı” dedi. Türkiye’den henüz kendilerine bir mesaj iletilmediğini söyleyen Maaseide, “Türkiye’yi,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayarak uymaya taahhüt ettiği demokratik standartlar ve hukukun
üstünlüğüne uymaya davet etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’den
resmi bir bildirim almadan konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını bildirdi.. Danimarka Dışişleri Bakanı
Jeppe Kofod da henüz resmi bir bildirim almadıklarını, konu hakkında müttefik ülkelerle iletişim içinde
olduklarını söyleyerek “Ortak açıklamamızda da yer alan ortak değerlerimizi ve prensiplerimizi savunmaya
devam edeceğiz” dedi. Alman diplomat ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Woflgang Ischinger, Türkiye’nin böyle bir adım atması durumunda AB’nin ortak bir tutum alarak Avrupa Birliği’ndeki tüm Türk
diplomatları sınır dışı etmesini önerdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala ile ilgili açıklaması ile ilgili olarak hala aynı görüşte olduğunu vurguladı ve Türkiye’yi AİHM kararlarını uygulamaya davet etti.3930
24 Ekim 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, Metris T Tipi Kapalı Cezaevi ziyaretine alınmadı.
Öğrenciler, 6 Ekim’de tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümü öğrencisi Ersin Berke Gök ve tarih
bölümü öğrencisi Caner Perit Özen’i Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etmek için dilekçe vermişti.
Öğrenciler, “kampüste abluka, cezaevinde tecrit var! Berke ve Perit’i görmeye cezaevine giden arkadaşlarımızı görüşe almadılar. 10 gün önceden isimlerin bildirilmesine rağmen Berke ve Perit’e ziyaretçi kabul
edilmemesi tecrittir. Arkadaşlarımızı görmek istiyoruz!” açıklaması yaptı.3931
25 Ekim 2021

https://t24.com.tr/haber/aym-ye-2020-yilinda-hak-ihlali-gerekcesiyle-40-binden-fazla-bireysel-basvuru-yapilmis,987613
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59021026
3931 https://haber.sol.org.tr/haber/tutuklu-bogazici-universitesi-ogrencilerine-tecrit-ziyaretciler-alinmadi-316658
3929
3930
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● Eskişehir’de AKP yöneticileri CHP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. AKP’li Pınar
Turhanoğlu Gücüyener ve AKP Meclis Üyesi Murat Özcan, CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Cem
Dilder’in de aralarında bulunduğu beş CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’li yöneticiler, sosyal medyadan AKP’li yöneticiler hakkında soru sormuştu. Sosyal medya paylaşımlarında, “Soruyoruz” etiketi kullanılarak, “AKP İl Yöneticisi Pınar Turhanoğlu kaç̧ kamu bankası şubesinin avukatlığını yapıyor ve
ne kadar kazanıyor? ve “Burhan Sakallı’nın Mali Hizmetler Müdürü̈ Yüksel Yoldaş̧ kendi döneminde ne
kadar çay içildiğini açıklasın” soruları sorulmuştu.3932
● Sağlık Bakanı,3933 son 24 saatte 232 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 68.085 ve 27.663
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.519.391 olarak açıkladı.3934
● ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin on ülke elçiliğinde yapılan ortak çağrıya Erdoğan’ın gösterdiği yaklaşım üzerine yeni bir yazılı açıklama yaptı. ABD
Büyükelçiliği, Türkçe paylaşımda ‘‘ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder"
ifadelerini kullandı. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama ilk on beş dakika içinde Hollanda, İsveç,
Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri tarafından Twitter’da paylaşıldı.
Bir süre açıklamayı paylaşmayan Fransa ve Almanya da yaklaşık bir buçuk saat sonra diğer büyükelçiliklere
uydu.3935
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, elçiliklerce bugün yapılan açıklama sonrasında, “Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan (iftira) geri dönülmüştür. Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine vurgu yapan bu büyükelçilerin beyanlarında daha dikkatli
olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayanların
sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ifade etmek istiyorum” dedi.3936
26 Ekim 2021
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osman Kavala kararı üzerinden AYM’yi eleştirerek, “AYM
öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir
çapulcu varsa, onlarla yan yanadır” dedi. Bahçeli devamla, “Dağda sözde hak aradıklarını söyleyen caniler
maalesef AYM’nin açılan kapısından rahatlıkla içeri girmişlerdi. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı
veren, 30 bin lira tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak
ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve
Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar” dedi.3937
● Gazeteci Deniz Yücel, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in Almanya Başkanlığına seçildi.3938
2017’den beri görevini sürdüren PEN Almanya Başkanı Regula Venske yeniden aday olmadı.3939 Yücel,
Die Welt’in Türkiye muhabirliğini yaparken ‘terör’ suçlamasıyla 2017-2018 yılları arasında Türkiye’de tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış3940 ve Almanya’ya götürülmüştü.
● ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Osman Kavala konusunda, büyükelçilerce yapılan
ortak çağrının Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesiyle tutarlı olduğunu vurguladı. Price, “Biden yönetimi, ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile işbirliği arayışında” dedi.3941
● AYM’ye bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den 30 Eylül 2021’e kadar, 335 bin
324 başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 276 bin 307’sini sonuçlandırdı. Başvuruları sonuçlandırma oranı yüzde 82,4 olarak kayıtlara geçti. Yapılan 59 bin 17 başvuru ise derdest durumda. Başvuruların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı. Yüksek
mahkemece sonuçlandırılan 276 bin 307 başvurudan 246 bin 752’si kabul edilemez bulundu, 14 bin 911
müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi. İhlal kararı verilen başvurulardan yüzde

https://www.gazeteduvar.com.tr/sosyal-medyada-soru-soran-chplilere-suc-duyurusu-haber-1539575
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.haberturk.com/koronavirus-tablosu-25-ekim-2021-aciklandi-mi-son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-korona-son-durum-3232567
3935 https://www.amerikaninsesi.com/a/viyana-sozlesmesine-atif-buyukelci-krizini-cozdu/6284575.html
3936 https://www.amerikaninsesi.com/a/ulkemize-yonelik-buhtandan-geri-donulmustur/6284865.html
3937 https://www.korkusuz.com.tr/devlet-bahceli-aym-nerede-bir-hain-varsa-onlarla-yan-yanadir.html
3938 https://tr.sputniknews.com/20211027/gazeteci-deniz-yucel-penin-almanya-baskanligina-secildi-1050235943.html
3939 https://www.gazeteduvar.com.tr/pen-almanyanin-baskanligina-deniz-yucel-secildi-haber-1539765
3940 https://t24.com.tr/haber/deniz-yucel-pen-almanya-baskani-secildi,988652
3941 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59046137
3932
3933
3934
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62,5’inde adil yargılanma hakkı, yüzde 19,1’inde mülkiyet hakkı, yüzde 4,2’sinde ise ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği belirlendi.3942
27 Ekim 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta, Osman Kavala için çağrı yapan 10
büyükelçiye verdiği tepkiye ilişkin “Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece
Türkiye’de görev yapan büyükelçilerin Türkiye’nin içişlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi
bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesi’nin
41’inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım. Kaldı ki sen Türkiye’de görev yapıyorsun,
Türkiye’de görev yapan bir büyükelçinin, Türkiye’nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Tabii
Amerika’nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika’dan açıklama gelince diğer dokuz tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu
iş böylece kapanmış oldu” dedi.3943
● Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada “muz yeme” videosu paylaşan Suriyeli yedi kişinin
yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.3944 İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, paylaşımlar için “Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz
kilolarca muz alıyorsunuz…’ söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif
sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma
sokulduğu görülmüştür” açıklaması yaptı.3945
● Adana’da kurumların isimlerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri, şifreleri ile sosyal
medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan, yasa dışı bahis oynatılan, müstehcen ve fuhuş
amaçlı kullanılan 177 internet sitesine erişim engellendi. İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu
işlediği tespit edilen 16, Cumhurbaşkanına hakaret iki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamadan
dört ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 25 sosyal medya hesabının
aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilip 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.2
28 Ekim 2021
● Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce Medya Grup sahibi Necmi İnce’nin tutuklanmasını istedi.
İnce, 7 Eylül 2020’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden aleyhlerinde haber yapmama karşılığı beş milyon
lira istemişti.3946 Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest
bırakılan İnce hakkında devam eden davada şantajdan bir yıl sekiz ay hapis ve 10 bin TL para cezasına
çarptırılmış ve denetimli serbestlik kararı almıştı.3947
● Halk TV Ankara Bürosu kapatılarak,3948 Ankara haber merkezinde görev yapan 15 çalışanın işten
çıkarılacağına dair tebligat gönderildi. Halk TV’de Fatih Ertürk’ün sunduğu hafta içi yayınlanan “Günün
Raporu” ve hafta sonu ekrana gelen “Türkiye Nereye” programlarına son verildi. Savaş Kerimoğlu’nun
hazırlayıp sunduğu “Günaydın Türkiye” programı için de bitirilme kararı verildi. 3949
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), “beş bin yeni taksi” teklifi bugün 10’uncu kez Ulaşım
Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) görüşülerek, teklifin oy çokluğuyla reddedildiği belirtildi.3950
● Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD merkezli Facebook’un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. İsim değişikliğinin sadece ana şirketi kapsayacağı, şirket bünyesindeki yan kuruluşlar
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları ve iletişim uygulamalarının mevcut isimlerini
muhafaza edeceği belirtildi.3951

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesine-335-binden-fazla-hak-ihlali-basvurusu-yapildi/2403407
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59061981
https://www.dw.com/tr/muz-yeme-payla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1yla-ilgili-11-ki%C5%9Fi-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1/a59655311#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20sokak%20r%C3%B6portaj%C4%B1nda%20konu%C5%9Fan,uyruklu%2011%20ki%C5%9Fi%20g%C3%B6zalt%C4%B1na%20al%C4%B1nd%C4%B1.
3945 https://www.trthaber.com/haber/gundem/muz-yeme-videosu-ceken-7-kisi-sinir-disi-edilecek-620959.html
3946 https://www.ntv.com.tr/turkiye/bursada-santaj-operasyonu-5-milyon-lira-isteyen-gazeteci-tutuklandi,LLBBsKWta0m0c1XA19Oo5A
3947 https://haberglobal.com.tr/gundem/bursada-belediyeden-santaj-yaparak-5-milyon-lira-isteyen-gazeteci-tutuklandi-140837
3948 https://www.medyakoridoru.com/gundem/halk-tvnin-ankara-burosu-kapatiliyor-25881/
3949 https://tr.sputniknews.com/20211028/halk-tvnin-ankara-burosu-kapatiliyor-1050257102.html
3950 https://www.gazeteduvar.com.tr/ibbnin-taksi-teklifi-10-kez-ukomede-reddedildi-haber-1539914
3951 https://www.dw.com/tr/facebook-%C5%9Firketinin-ad%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Fti-meta-oldu/a-59658019
3942
3943
3944
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● İzmir Barosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında AYM’yi hedef
alan açıklamaları üzerine yargıyı göreve davet etti. İzmir Barosu’nun açıklamasında, “Yapılan bu açıklamalar Türk Ceza Kanunu’na göre devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu oluşturmaktadır. AYM’nin
kendisine yönelik alenen işlenen bu suça ilişkin suç duyurusunda bulunmasını mahkemeleri töhmet altında
bırakıp, baskı altına almayı amaçlayan açıklamalar yapanlar karşısında yargının kendisini savunması olarak
değerlendiriyor ve bu tutumu önemsiyoruz. Yapacağınız suç duyurusu ayrıca son dönemde artan yargının
itibarına gölge düşürmeye yönelik eylemlere karşı bir duruş sergilenmesi açısından da önemlidir” denildi.3952
29 Ekim 2021
● Siirt Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in,
Siirt’te esnaf ziyareti için dükkanına girdiği ve “Dilimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor” diyen Cemil Taşkesen gözaltına alındı.3953 Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Kürt kimliği, dili, coğrafyası kapsamında ‘Kürdistan’ tanımlamasının suç olarak nitelendirilmesi ve soruşturmaya konu edilmesini
kabul etmiyoruz” denildi.3954 Mardin Barosu, ‘Burası Kürdistan’dır’ dediği için hakkında soruşturma açılan
ve ardından gözaltına alınan esnaf Taşkesen hakkındaki soruşturma dosyasının kapatılmasını istenildiği”
belirtildi.3955
30 Ekim 2021
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Ağustos 2021”
3956
raporuna göre, ay içinde 209 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 224 kişi cezaevlerinde işkence ve kötü
muameleye maruz bırakılırken, düşünceyi ifade nedeniyle dokuz gazeteci gözaltına alındı, dört gazeteci ise
tutuklandı.3957
1 Kasım 2021
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca3958 korona virüsü salgınında son 24 saatte 217 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 69.368 ve 28.678 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.677.641 olarak
açıkladı.3959
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İskoçya Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne koruma talebi kabul edilmediği için katılmadığı ortaya çıktı. Reuters’daki haberde üst düzey Türk yetkili, Birleşik Krallık’ın (İngiltere)
için “Cumhurbaşkanı güvenliği için araç sayıları gibi taleplerimiz tamamen karşılanmadı” ifadesini kullandı.3960
2 Kasım 2021
● Malatya Emniyet Müdürlüğü, haber takibi sırasında saldırıya uğrayan gazeteci Burhan Karaduman’ın dövülmesiyle ilgili beş şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Nöbetçi mahkeme kararıyla U.H., D.A isimli
şüpheliler ile 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen bir şüpheli olmak üzere üç kişi tutuklandı. Karaduman’a
yönelik saldırının planlı olarak yapıldığı ortaya çıktı.3961
4 Kasım 2021
● AYM, KHK ile kamudan ihraç edildikten sonra eylem yaptıkları için tutuklanan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “adil yargılanma hakkı” ile “kötü muamele
yasağı ihlali” çerçevesindeki başvurularını reddetti. Özakça ve Gülmen, 22 Haziran 2017’de AYM’ye yaptıkları bireysel başvuruda3962, “devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına
rağmen, başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı
verilmesi” nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildi” kaydetmişti.3963
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/izmir-barosundan-aymye-bahceli-cagrisi-1880329
https://www.amerikaninsesi.com/a/aksenere-burasi-kurdistan-diyen-esnaf-gozaltina-alindi/6291089.html
https://www.basnews.com/tr/babat/720539
3955 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/301020213
3956 https://www.birgun.net/haber/sezgin-tanrikulu-eylul-ayinda-209-kisinin-yasam-hakki-ihlal-edildi-363866
3957 https://t24.com.tr/haber/hak-ihlalleri-raporu-eylul-ayinda-175-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti,989584
3958 https://www.ntv.com.tr/turkiye/1-kasim-2021-corona-virus-tablosu-217-can-kaybi-28-bin-678-yeni-vaka,LNc_um0AHka4Et3Lg2LFuA
3959 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3960https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdoganin-iklim-konferansina-neden-katilmadigi-ortaya-cikti-6741678/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
3961 https://malatyahaber.com/haber/413205/
3962 https://www.birgun.net/haber/aym-nuriye-gulmen-ve-semih-ozakca-nin-hak-ihlali-basvurularini-reddetti-364558
3963 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/27678
3952
3953
3954
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● Sosyal medyada Suriyelilerce muz yeme görüntü paylaşımlarını haberleştirdiği için Orient TV çalışanı Suriyeli gazeteci Majed Shamaa, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Shamaa, daha
sonra serbest bırakıldı.3964 Ancak Shamaa yeniden bu merkeze gönderildi. Müvekkiline zorla “gönüllü geri
dönüş formu” imzalatıldığını aktaran Avukat Mehmet Ali Hartavi, Shamaa’nın sınır dışı edilirse Suriye’de
infaz edilme olasılığı bulunduğunu söyledi.3965
5 Kasım 2021
● Kırıkkale’de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı
mücadele vermeyi amaçlayacak olan Dayatmasız Yaşam Partisi’nin (DYP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceğini açıkladı. Özhan, “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini feshedecek” dedi. Aşı karşıtları
11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de “Büyük Uyanış” adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde
Mecidiyeköy’deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi’nin önünde protesto gösterisi düzenlemişlerdi.3966
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde, “Günümüzde internete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformlarını kontrolsüz yaygınlaşması eskiden beri bilinen
bağımlılıklara yenilerini ekledi. Bilgisayardan cep telefonuna, oyun konsollarından televizyona kadar uzanan teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türüyle mücadele Yeşilay’ın sorumluluk alanına giriyor” dedi.3967
● Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı hakkında Twitter üzerinden “ölmüş” etiketini kullanarak paylaşım yaptıkları gerekçesiyle3968 30 kişi hakkında “dezenformasyon ve manipülatif” içerik paylaşmaları sebebiyle kovuşturma başlattı.3969 Şüpheliler hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” veya “yanlış tanıtıcı” içerik yaymaktan da soruşturma başlatıldı.3970
● Eskişehir’de Gezi protestoları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV), bu yılki İstanbul Maratonu’na dijital veya kitlesel bağış kampanyaları
için valilik tarafından verilmesi gerekli “yardım toplama izni” başvurusuna yanıt verilmemesi nedeniyle
katılmayacağını duyurdu. Açıklamada, “İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası
sonucunda toplanan bağışlara el konulma riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan
destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına
devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını, ALİKEV olarak bu sene yapmama
kararı aldık” denildi.3971
6 Kasım 2021
● HDP, AYM’den “demokrasiyi destekleyecek” şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in parti kapatma talepleri iddianamesine karşılık hukuken ret kararı vermesini beklediklerini açıkladı.
Parti adına AYM’ye 173 sayfalık savunma metni sunuldu. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan
Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcı Ümit Dede, “Türkiye demokrasisi açısından bir şansımız olduğunu bir
kez daha ifade etmek istiyoruz. AYM’nin hiçbir üyesi şu anda bir kapatma davasına imza atmış değil. Örgütlenme özgürlüğü ve birçok hakkın ihlali niteliğinde olan bu kapatma davasında AYM’nin, Avrupa hukuk
sistemi ile hukuk sistemimizin içtihat birliğine yol açacak ve demokrasinin önünü açacak yeni bir yol açacağına inanıyoruz; ki bu yol AKP’ye ilişkin açılan davada başlamıştı, orada bir ret kararı verilmişti. O günden bu yana da AYM herhangi bir kapatma kararı vermedi” diye konuştu.3972
● Danıştay 10. Dairesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı davada, itirazları ikiye karşı üç oyla reddetti. ÇYDD’den yapılan açıklamada, red kararına ilişkin Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusu yapacaklarını bildirerek, “Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde

https://t24.com.tr/haber/rsf-turkce-gazeteci-majed-shamaa-sinirdisi-edilme-tehlikesiyle-karsi-karsiya,990825
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-majed-shamaaya-zorla-gonullu-geri-donus-formu-imzalatildi/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/asi-karsitlari-parti-kuruyor-1882226
3967https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/cumhurbaskani-erdogandan-internet-ve-sosyal-medya-uyarisi-6751977/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=sol_surmanset
3968 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/sosyal-medyada-cumhurbaskani-erdogan-hakkinda-manipulatif-paylasim-yapan-30-kisiye-yasal-islem/2410850
3969 https://www.bbc.com/news/world-europe-59162469
3970 https://www.euronews.com/2021/11/03/turkey-prosecutes-30-people-for-sharing-tweets-on-president-erdogan-s-health
3971 https://www.diken.com.tr/alikevin-izin-basvurusu-sonuclanmadi-istanbul-maratonunda-bagis-toplayamayacak/
3972 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdp-anayasa-mahkemesi-davayi-reddetmeli/6302668.html
3964
3965
3966
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bulunduğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve
çalışma ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” tepkisini gösterdi.3973
7 Kasım 2021
● İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medya
üzerinden hakaret-küfreden ancak şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programı sırasında küfür
ettiği için özür açıklaması yayınladı.3974 Türkkan, “Meral Akşener’in talebi üzerine” ibaresiyle grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.3975
8 Kasım 2021
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şanlıurfa’da “İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor.
Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım” ifadesini kullandı.3976
● İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Orhan Pamuk’un Veba Geceleri kitabında “Mustafa Kemal
Atatürk’e” ve “Türk bayrağına hakaret” iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Tarcan Ülük, Pamuk’un kitabında, Atatürk’e hakaret
ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.3977
● Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde
yapılamaz” hükmüne aykırılık nedeniyle Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 114.326 lira
idari para cezası ve anılan reklamları durdurma kararı verdi.3978
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu”nda
sosyal medyayla ilgili düzenleme hazırlığı konusunda, “Soyut ve temelsiz suçlamalarla, hiç kimse bırakın
dava açılmasını, herhangi bir soruşturma işlemine muhatabı bile olmamalıdır. İnternette de fiziki alemde ne
suçsa; sanal alemde de o suçtur. Yargı, hukuk sanal dünyaya karşı sanal bir tavır takınamaz elbette” dedi.3979
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, komedyen Cem Yılmaz’ı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklaması nedeniyle hedef aldı ve “Sen ve senin gibi sanatçılar,
PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’ı, PKK destekçisi Osman Kavala’yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun” dedi. Rüstem Batum’un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, “Kavala ve Demirtaş hakkında ne düşündüğü, hissiyatının ne olduğuna” ilişkin soruya “Evrensel standartlarda
bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” cevabını vermişti.3980
● Gazeteci Lûbe Ayar, eski MİT mensubu Mehmet Eymür’ün kendisine, “Eski MİT müsteşar yardımcısı Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş” dediğini
söyleyerek, MİT’in medya sorumlusu Mikdat Alpay’ın talimatıyla Habertürk’ten kovulduğunu açıkladı.
Ayar, Eymür’ün “MİT’in olur vermediği gazetecinin önemli görevlere gelmesi imkansız” dediğini de aktardı. Altaylı ise bu iddiayı reddederek, “Deli saçması. Niye ayrıldığını bile bilmiyorum” dedi.3981
9 Kasım 2021
● Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
üniversite diploması hakkında yaptığı bilgi edinme hakkı kapsamında 28 Nisan’da yaptığı başvurusunu reddetti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Üniversitemizde kayıtlı, ilişiği kesilmiş ve tabi olduğu
müfredat programını tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, kişisel verilerin gizliliği kapsamında olduğundan, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında yakın akrabası olsa dahi üçüncü kişilerle

https://www.birgun.net/haber/danistay-istanbul-sozlesmesi-icin-acilan-davayi-reddetti-364849
https://ozgurifade.com.tr/gundem/erdogandan-lutfu-turkkanin-istifasiyla-ilgili-aciklama-157617/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-lutfu-turkkanin-istifasiyla-ilgili-aciklama-6755357/
3976 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyanet-isleri-baskani-erbas-dinsizlik-asilaniyor-deyip-sosyal-medyayi-hedef-aldi-6755721/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=alt_surmanset
3977 https://tr.sputniknews.com/20211108/orhan-pamuka-veba-geceleri-sorusturmasi-1050575817.html
3978 https://www.milliyet.com.tr/gundem/googlea-falci-cezasi-6636931
3979https://www.indyturk.com/node/433446/haber/bakan-g%C3%BCl-biz-yapal%C4%B1m-hukuk-arkadan-gelsin-de%C4%9Fil-hukuk-%C3%B6ndeny%C3%BCr%C3%BCs%C3%BCn-biz-ona-g%C3%B6re?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
3980 https://www.indyturk.com/node/433441/haber/bah%C3%A7elinin-dan%C4%B1%C5%9Fman%C4%B1ndan-cem-y%C4%B1lmaza-bu-ihanete-destek-kampanyas%C4%B1ndaki-rol%C3%BCn-asla?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
3981 https://www.evrensel.net/haber/447200/l-be-ayar-haberturkten-kovulma-surecini-anlatti-mit-fatih-altayliya-talimat-vermis
3973
3974
3975

415

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

paylaşılmamaktır. ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca ilgi tarihli dilekçede talep edilen belgeler
ve bilgiler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır” yazılı yanıtını verdi.3982
● İyi Parti üyesi Hüseyin Tarık Arda, “şehit yakınına küfrettiği” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına
alındı. Arda, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3983
● Hürriyet, köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ü işten çıkardı. Özkök, son olarak Ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüsüyle
gündeme gelmişti. Özkök, 6 Kasım Cumartesi günkü yazısında, “Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse
hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorulmuşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlayamıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma
başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum” diyerek izin duyurusu
yapmıştı. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinden 1986’da geçiş yaptığı Hürriyet gazetesinde Moskova Temsilciliği’ni üstlenmiş, sonra Ankara Temsilciliği görevine getirilmiş Özkök, 1989 yılında Genel
Yayın Yönetmenliği’ne atanmıştı. Özkök, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğan Holding
ile girdiği çatışma sürecinin ardından Aralık 2009’da Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı. Sonrasında Hürriyet’in de aralarında bulunduğu Doğan Medya Grubu, Demirören Holding’e satılmıştı.3984
● NTV, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte şehit yakınlarını ve farklı kesimleri hedef aldığı açıklamalarını içeren videoyu izlettirdiği grup toplantısındaki canlı
yayını kesti.3985
10 Kasım 2021
● Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, bazı belediye görevlilerince “zimmet” suçu işlediğini tespit etmesi üzerine şikayetçi taraf olmasına karşın yaşanan süreçte hakkında görevden alma kararına imza
atan İçişleri Bakanlığı’na “göreve iade” başvurusunda bulundu. Salman, “Bakanlık, soruşturma ve davayı
gerekçe göstererek beni görevden uzaklaştırmıştı. Geçen süre zarfında belirli aralıklarla görevden uzaklaştırılmam uzatıldı. Ancak yapılan tüm duruşmalarda görüldü ki suçu ortaya çıkartıp gerekli yerlere şikayet
eden benim söz konusu suçlamalarla hiç bir ilişkim yok. Yine mahkemeye sunulan ve uzmanlar tarafından
hazırlanan bilirkişi raporu da bizim masumiyetimizi kanıtlıyor” dedi. Bursa 2. Bölge İdare Mahkemesi’nde
yeni bir yürütmeyi durdurma davası açtıklarını da belirten Salman, “Eğer buradan bir yürütmeyi durdurma
kararı çıkmazsa konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımanın da yollarını araştırıyoruz. Burada ciddi bir hak
ihlali var ve bu konuda tüm hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendim için değil, Yalova
halkının gasp edilen hakkını geri almak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.3986
● Türkiye’de yayın yapan Fransa merkezli uluslararası medya kuruluşu Euronews’in, Atatürk’ün
83. ölüm yıldönümünde yayımladığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam
82 yıl önce 10 Kasım 1938’de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları
geçirdi?” haberi tepki gördü. Euronews Türkçe, tepkiler üzerine söz konusu Twitter paylaşımını sildi ve
haberi yayından kaldırdı.3987 Euronews Türkçe, haber için özür açıklaması yayınlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz,
83’üncü ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır. Söz konusu haberin,
Atatürk’e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Euronews Türkçe olarak, ölümünün 83’üncü yılında Atatürk’ü saygıyla anıyoruz. Özür dileriz” dedi.3988
● Basın İlan Kurumu (BİK), Yeni Akit’te yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk aleyhindeki “Olmasaydı olurduk” ilanına “ceza verilmesine mahal olmadığına” karar vererek ilanı “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirdi. BİK kararında, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul
kararının 1’inci maddesini ve aynı maddenin bir bendini ihlal etmediğinden anılan Gazete hakkında 195
sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin a bendine göre müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına hükmetti.
2013 yılının 10 Kasım’ında bir şirket tarafından medyada yayınlanan “Olmasaydı olmazdık” ilanına
https://haber.sol.org.tr/haber/marmara-universitesi-erdoganin-diplomasi-talebini-reddetti-yakin-akrabasi-olsa-dahi-317982
https://haber.sol.org.tr/haber/gozaltina-alinan-iyip-uyesi-serbest-birakildi-317983
3984 https://t24.com.tr/haber/hurriyet-ertugrul-ozkok-le-yollarini-ayirdi,992100
3985 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ntvden-meral-aksener-sansuru-erdogan-videosunu-gostermemek-icin-canli-yayini-kesti-485720h.htm
3986 https://t24.com.tr/haber/vefa-salman-goreve-iadesi-icin-icisleri-bakanligi-na-basvurdu,992132
3987 https://www.star.com.tr/medya/euronews-turkcenin-10-kasim-paylasimina-tepki-yagdi-haber-1666467/
3988 https://www.gazeteduvar.com.tr/euronews-turkce-ataturk-paylasimi-icin-ozur-diledi-haber-1541386
3982
3983
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karşılık, Sancaktar Grubu tarafından verilen “Olmasaydı olurduk” ilanı Yeni Akit’te tam sayfa yayınlanmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o dönem, “Başkalarının önem verdiği, değer verdiği, sevdiği, saydığı bir ulusal kahramanın ölüm yıldönümünde, böyle bir ilanın yer alması açık ve net bir şekilde saygısızlık
ve kışkırtıcılıktır" diyerek Yeni Akit’i BİK’e şikayet etmişti.3989
11 Kasım 2021
● Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak
Demirtaş hakkında öğretmenlik yaptığı dönemde “gerçeğe aykırı şekilde sağlık raporu aldığı” iddiasıyla iki
yıl altı ay hapis cezasına karar verdi. Düşük yaptıktan sonra sağlık sorunları yaşayan Demirtaş’ın, 4 Kasım
ile 9 Aralık 2015 tarihleri arasında dokuz defa hastanede muayene olup tedavi altına alındığını belirtilmesine
rağmen hapis cezası verildi. Demirtaş’ın avukatları, “Müvekkilimiz bu süreçte iki ayrı operasyon geçirdiği,
verilen son sağlık raporunda düzenlenme tarihi yanlış yazılmış ancak poliklinik kayıt defterinde doğru tarih
yazılmasına rağmen mahkeme bu defteri görmeden, okula sunulmuş olan yanlış tarihli nüshaya göre karar
verdi” açıklamasında bulundu.3990
12 Kasım 2021
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay’ın Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli kamusal alanda polis memurlarıyla ilgili ses ve görüntü almasını engelleyen genelgesiyle ilgili yürütmesini
durdurma kararı verilmesine ilişkin “Danıştay’ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Basın özgürlüğü konusu, bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade koydu. Ama orada esas meselenin ana
amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. Bu hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştay’ın da arzu ettiği şekilde bir düzenleme ile devam edilecek diye düşünüyorum” dedi.3991
● MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “AYM nerede bir hain varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş’ın yanında duran bu mahkemedir. SOROS’çu
Kavala’nın yanında duran bu mahkemedir. AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?”3992
ifadelerine destek vererek, “AYM, seçilmiş organlar üzerinde tahakküm kuran’ kürsüden yasa yapan mahkeme konumuna düşmektedir” dedi. Yıldız, AYM’nin terör örgütü propagandasını ifade özgürlüğü olarak
görmeye devam ettiğini söyledi.3993
● Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, 14 Mart 2020’den itibaren salgın gerekçesiyle cezaevlerinde açık görüşlerin durdurulması kararını, insan hakkı ihlali olarak nitelendirdi. Salgın gerekçesiyle açık
görüşlerin yasaklanması ile hükümlü ve tutukluları yaklaşık 20 aydır dış dünya ve yakınlarıyla irtibatsız
bırakılmasını hak ihlali olarak vurgulayan açıklamada, “Gerekli tedbir ve önlemler alınarak ulaşılabilecek
olan sonuca açık görüşlerin tamamen yasaklanmasıyla erişmeye çalışmak, insan hakkı ihlallerine sebep olmakla birlikte avukatların mesleğinin gereği gibi ifa etmelerinin önünde de engel oluşturmaktadır” denildi.3994
● Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, “çıplak arama” ifadesi yerine “detaylı arama” ifadesi getirildi. Çıplak arama yapılması için “makul ve ciddi emarelerin varlığı”
şartına, “bunun başka bir suretle tespitinin olanaksız olması” şartı da eklendi. “Detaylı arama, hükümlünün
utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler
alınarak gerçekleştirilir” ve “arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilmesi” şartları
getirildi. Arama sırasında, “görevli tarafından eldiven kullanılması” koşulu getirildi. İşlemi tutağa bağlama
kuralı da getirildi. Bununla ilgili “tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzasının bulunması ve
hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durumun tutanağa geçirilmesi” düzenlemesi yapıldı. Ayrıca
cezaevlerinde “vejetaryen beslenme tercihi” ile ilgili düzenleme de yapıldı.3995
3989

https://odatv4.com/guncel/her-seye-ceza-kesen-kurum-akit-i-pas-gecti-221290

3990https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-59244079?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_link-

name=618d24d11b17f0262dc3ea5f%26Ba%C5%9Fak+Demirta%C5%9F%E2%80%99a+2+y%C4%B1l+6+ay+y%C4%B1l+hapis+cezas%C4%B1%262021-1111T14%3A12%3A33.914Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A21cc054e-0c45-4ddb-92d1-3859901b8f6c&pinned_post_asset_id=618d24d11b17f0262dc3ea5f&pinned_post_type=share&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_custom4=1890131E-42FA-11EC-BC43-81D996E8478F&at_campaign=64
3991 https://www.sha.com.tr/politika/bakan-soylu-basin-ozgurlugu-danistayin-hassasiyeti-dogru-bir-hassasiyet-h95653.html
3992 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-devlet-bahceli-anayasa-mahkemesini-hedef-aldi-1879745
3993 https://www.turkgun.com/mhpli-feti-yildiz-aym-teror-orgutu-propagandasini-ifade-ozgurlugu-olarak-gormeye-devam-ediyor-haber-166913
3994 https://www.dw.com/tr/ankara-barosu-cezaevlerinde-a%C3%A7%C4%B1k-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Flerin-durdurulmas%C4%B1-insan-hakk%C4%B1ihlalidir/a-59805609
3995 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yonetmelik-degisikligi-ciplak-arama-gitti-detayli-arama-geldi-1884146
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● Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada muz yeme paylaşımı yaptıkları için 45 yabancı uyruklu
kişiyi adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk ettiklerini bildirdi.3996
● Ankara’da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul’da psikolojisi
bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ Boz’un (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu katledilerek öldürüldü.3997
13 Kasım 2021
● İsrailli Natali Oknin ve Mody Oknin adlı evli çift, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla
Çamlıca Kulesi’nde görevli bir personelce “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğraflarını çektikleri ve birbirlerine gösterdikleri” ihbarda bulunulması gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra
nöbetçi mahkemece tutuklandı. “Siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan çift ile ilgili İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem çiftin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta bulunulduğunu duyurdu.3998
15 Kasım 2021
● Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marie Arena, Turkey Tribunal’in Koordinatörü Johan Vande Lanotte konuştuğu oturumda,3999 “İnsan hakları ile ilgili Türkiye’deki durum alarm
verici bir seviyede. Parlamento olarak, biz keyfi tutuklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının uygulamalarını eleştiriyoruz” dedi.4000
● TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal
medya düzenlemesine ilişkin “Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter’ı da Facebook’u da Instagram’ı da
TikTok’u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz” dedi.4001
● AKP Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AKP Grup Başkanlığı görevinden istifa etti. Bostancı’nın
danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacağı iddia edildi. 4002
Bostancı’nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın göreve getirileceği öğrenildi.4003
● ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)
etkinliğindeki konuşmasında, Türkiye olmadan Suriye’de bir çözüm olamayacağını belirterek, “Bu da ABD
ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor” dedi.4004
● NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin ittifakın demokratik standartlarına uymamasına rağmen nasıl üye kaldığına” ilişkin soruya, “Türkiye, NATO’nun en sorunlu çocuğu haline geldi”
yanıtını verdi. Stoltenberg, “Seçim yapıyorlar. Muhalefet İstanbul’u kazandı. Ama bildiğiniz gibi çeşitli
müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO’nun 'demokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan, yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse
atıyor ve seçimleri tekrarlıyor” ifadelerini kullandı.4005
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gerçek Gündem muhabiri gazeteci Fırat Fıstık’ı İstanbul Üsküdar’da aracına almayarak “kafana sıkarım” diye tehdit eden sürücünün taksi şoförlüğü kartını süresiz iptal
etti.4006 İBB Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K.
olduğu tespit edildi ve kart iptali yanı sıra 1.339 lira idari para cezası uygulandı.4007 Altunizade’de taksiye
binmek isteyen Fıstık, taksi şoförünce kendisine küfredilerek “kafana sıkarım” dediği görüntüleri Twitter’da
paylaşmıştı.4008

3996https://www.ntv.com.tr/amp/turkiye/son-dakika-haberi-muz-paylasimlariyla-ilgili-yeni-gelisme,ovW6deG21kWwSZnGou029Q?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
3997 https://www.cnnturk.com/turkiye/basak-cengizi-samuray-kilici-ile-olduren-katil-hakkinda-savcidan-flas-karar
3998 https://www.dunya.com/gundem/cumhurbaskani-erdoganin-konutunun-fotograflarini-ceken-3-kisiye-tutuklama-haberi-639645
3999 https://aydinlik.com.tr/avrupa-parlamentosu-nda-teroru-aklama-oturumu-264759
4000 https://kronos34.news/tr/turkiye-tribunali-avrupa-parlamentosunda-yargi-parcalandi-turkiye-multeci-kartiyla-abye-santaj-yapiyor/
4001https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-yayman-acikladi-tiktok-ve-twitter-kapatilacak-mi-1884867
4002 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ak-partide-surpriz-degisim-41939354
4003 https://www.birgun.net/haber/akp-de-secim-hazirligi-naci-bostanci-gorevi-birakti-365843
4004 https://www.milliyet.com.tr/dunya/trump-yonetiminin-en-kilit-adamlarindan-jeffreyden-turkiye-itirafi-6642690
4005 https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-erdogan-natoyla-alay-etti-1884958
4006 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/istanbulun-gobeginde-taksiciden-gazeteci-firat-fistika-kafana-sikarim-tehdidi-486689v.htm
4007 https://www.yeniakit.com.tr/haber/musteriye-kafana-sikarim-diyen-taksi-soforunun-akibeti-belli-oldu-1595420.html
4008 https://www.medyaradar.com/gazeteciye-kafana-sikarim-diyen-taksici-hakkinda-ibbden-karar-haberi-2064796
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki evinin fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklu İsrailli
çift Natali ve Mordy Oknin’i, diplomat Rina Djerassi’nin ziyaret etmesine izin verildi. İsrail Dışişleri Bakanı
Yair Lapid, çiftin İsrail için casusluk yaptığı iddialarını reddetti.4009
16 Kasım 2021
● Avrupa Komisyon Başkanı Joseph Borell, Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda
KKTC’deki Maraş bölgesini ele aldıklarını ama Türkiye’yle ilgili bu toplantıda herhangi bir karar çıkmadığını belirtti. Borell, “Aralık ayında yapılacak AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ele alınmak
üzere konuya ilişkin bir çalışma yapılacak ve rapor sunulacak” dedi.4010 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Maraş’ın bir kısmını kullanıma açacaklarını belirterek, adada iki devletli çözüm önerisini bir kez daha tekrarlamıştı.4011
● Nobel Edebiyat Ödülü’nü belirleyicisi İsveç Akademisi, Veba Geceleri romanında “Mustafa Kemal Atatürk” ve “Türk bayrağına hakaret ettiği” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan yazar Orhan
Pamuk’a destek açıklamasında bulundu. Akademi, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğunu da belirterek, Türkiye’nin
uluslararası yükümlülüklerine saygı duyması gerektiğini açıkladı. Konuyla ilgili Türkiye Yayıncılar Birliği,
Yapı Kredi Yayınları’nın da aralarında bulunduğu birçok kurum ve kişi Pamuk’a destek verdi.4012
● İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi,4013 analizmerkezi.com sitesi yayın yönetmeni Fatih Tezcan hakkında Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” gerekçesiyle yargılandığı davada, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret
ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret
suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle bir buçuk yıl hapis cezasına karar verdi.4014
17 Kasım 2021
● DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik Yolcu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında il
ve ilçe yönetimindeki 45 partiliyle birlikte istifa ettiklerin duyurdu. Yolcu, partide kadın varlığına tahammül
edilemediğini söyledi.4015
● Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun 41. Genel Konferansı’nda, 2017-2021 döneminde UNESCO
Yürütme Kurulu üyeliğini yürüten Türkiye’nin 2021-2025 dönemi için bir kez daha bu göreve seçildiğini
açıkladı.4016
18 Kasım 2021
● Gazete Pencere yazarı Lube Ayar, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın kendisine tazminat davası
açtığını duyurdu. Ayar, “Mahkeme de malvarlığımın tespiti için karakola yazı yazmış… Eski yayın yönetmenimi hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm ama… Evim de yok arabam da param da… Her gazetecinin kendisi gibi Maserati’si var sanıyor herhalde” dedi.4017
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında, “Eskiden siyasi parti liderleri
televizyonda özgürce tartışırlardı. Bu kaldırıldı, demokratik standartlarda aşınma var, Türkiye’de demokrasi
yok, insan hakları ihlalleri fena boyutta” dedi.4018
● Danıştay 10. Dairesi, aralarında CHP ve İyi Parti’nin bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda sivil
toplum kuruluşu tarafından İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve
yürütmenin durdurulmasına ilişkin verdiği ret kararıyla ilgili tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti.4019 Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanı’na fesih yetkisi
verdiği ve Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre uluslararası anlaşmaların onaylama yetkisinin

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdoganin-evinin-fotografini-cektikleri-iddia-edilmisti-israilin-talebine-turkiyeden-onay-6770425/
https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ab-disisleri-bakanlarindan-turkiye-aciklamasi-6771001/
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-haberi-turkiyeden-bmye-kapali-maras-tepkisi
4012 https://www.gazeteduvar.com.tr/isvec-akademisinden-orhan-pamuka-destek-haber-1542121
4013 https://t24.com.tr/haber/fatih-tezcan-a-hapis-suca-yatkin-kisiligi-gerekce-gosterildi-ceza-ertelenmedi,993606
4014https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ataturk-dusmanligiyla-bilinen-fatih-tezcan-hapis-cezasina-carptirildi-1885060
4015 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/deva-partisinde-toplu-istifa-soku-6774904/
4016 https://www.haberturk.com/turkiye-unesco-yurutme-kurulu-uyeligine-yeniden-secildi-3256733
4017 https://mobile.twitter.com/lubeayar/status/1461241430614188032
4018 https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglu-oyle-olaylar-anlatildi-ki-dun-bana-gercekten-icim-karardi-haber-1542387
4019 https://www.trthaber.com/haber/gundem/danistay-istanbul-sozlesmesi-itirazini-reddeti-627444.html
4009
4010
4011
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Cumhurbaşkanı’na ait olduğu belirtilerek, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın
onaylanmasını erteleyeceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.4020
19 Kasım 2021
● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’nin Wi-Fi ağında Netflix ve Blutv’ye
erişim yasaklı iken ancak Exxen’e erişim sağlanabildiğini açıkladı. Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Exxen’e erişim izni verilmesi konusunda Cumhur İttifakının Acun Medya ile iyi ilişkilerinin olmasının etkili olduğu iddiası doğru mudur?” diye sordu.
Gergerlioğlu, ayrıca “Netflix’de yayınlanan How to Become a Tyrant? (Zorba Nasıl Olunur?) dizinin ve
buna benze dizilerin izlenmesini engellemek için yasak getirildiği iddiası doğru mudur? İletişim özgürlüğünün teminatı olması gereken TBMM’yi bu tarz yasak anlayışlarından çıkarabilmek için hangi çalışmalar
yapılması planlanmaktadır” sorularını sordu.4021
● Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla
yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı için 56 internet sitesine erişimi engelleme sürecini başlattı.4022
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin “helalleşme” süreci başlatması gerektiğine
ilişkin açıklamasıyla ilgili “Helalleşme ile hukuku karıştırdılar. Helalleşme kucaklaşma, sevgiyi egemen
kılmadır. Böyle bakmamız gerekiyor” dedi.4023
● Almanya’da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde Abdullah Öcalan’ı övücü konuşma yaptığı
iddiasıyla “PKK/YPG üyesi olma” suçundan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan
ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman
lakaplı Omar Almasikh, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.4024
21 Kasım 2021
● Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Twitter’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti” haberini alıntılayarak Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkındaki davaların acilen geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Metiner paylaşımında, “Reis’imden ve partimden
ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu
gösterme günüdür”4025 ifadelerinde bulundu. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlar için
“AKP’nin papatyaları” ve “fahişe” ifadelerini kullanmıştı.4026
● Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın “Bölgede
karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası, komşumuz Türkiye”4027 açıklamasına karşı “Bir
yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan
Yunanistan’ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz” karşılığını verdi.4028
23 Kasım 2021
● AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile görevlerinden alınan ve “terör örgütü üyesi”
oldukları gerekçesiyle tutuklanan 427 hakim ve savcı hakkında “özgürlük” ve “güvenlik” haklarının ihlal
edildiğine hükmetti. Türkiye’nin başvuruculara ayrı ayrı 5.000Euro tazminat ödemesine karar verdi.4029
● Van Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Mahallesi’ndeki Yüksel Sokak’a corona virüsü nedeniyle
ölen gazeteci Hikmet Bakan’ın ismini verdi.4030
● Elektrik enerjisi tüketici faturalarındaki TRT payını kaldırılması düzenlemesini de içeren AKP’nin
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.4031

4020https://m.haberturk.com/son-dakika-haberi-danistay-istanbul-sozlesmesi-itirazini-reddeti-3257122-amp?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
4021 https://tele1.com.tr/mecliste-exxene-erisim-var-netflix-ve-blutvye-yok-510603/
4022 https://tele1.com.tr/56-internet-sitesi-icin-kapatma-talebi-509797/
4023 https://www.evrensel.net/haber/448155/kilicdaroglundan-helallesme-aciklamasi-barisa-sevgiye-hosgoruye-cagri-yapan-bir-kavram
4024 https://tr.sputniknews.com/20211119/pkk-uyesi-olma-suclamasiyla-gozaltina-alinan-omar-souleyman-serbest-birakildi-1050948935.html
4025 https://twitter.com/MetinerBasin/status/1461984683709841412
4026 https://www.birgun.net/haber/akp-li-metiner-den-abdurrahman-dilipak-icin-erdogan-a-cagri-366571
4027https://www.yenisafak.com/dunya/yunan-bakan-dendiastan-turkiye-aciklamasi-komsu-bizi-zorluyor-3722378
4028https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyeden-yunanistan-disisleri-bakani-dendiasin-turkiyeye-iliskin-aciklamalarina-tepki/2426378
4029 https://tr.euronews.com/2021/11/23/aihm-darbe-girisimi-sonras-gozalt-na-al-nan-427-yarg-mensubu-icin-turkiye-ye-tazminat-ceza
4030 https://www.haberturk.com/van-haberleri/92386957-vanda-gazeteci-hikmet-bakanin-ismi-sokaga-verildi
4031 https://www.dunya.com/ekonomi/elektrikte-trt-payini-kaldiran-yasa-teklifi-komisyondan-gecti-haberi-640693
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● Diyarbakır Barosu, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı açıklamada, Diyarbakır T Tipi 2 No’lu Kapalı Cezaevi’ndeki hükümlü Mehmet Kaya’nın işkenceye uğradığını belirterek, bunun aydınlatılmasını istedi.4032
24 Kasım 2021
● AYM, yerel mahkeme ile Yargıtay arasındaki yedi kez git-gel süreci sonunda kamu görevlileri
aleyhindeki Pamukova tren kazası davası nedeniyle “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” hükmetti.4033 AYM, Yargıtay’ın bozma kararları içerikleri dikkate alındığında davanın sürüncemede bırakılmış
olduğu kanısına vardığını açıkladı. AYM, H.T. isimli başvurucuya 50.000 lira manevi tazminat ödenmesine
karar verdi.4034
● Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Faruk Özcan, MA ve Hafıza Merkezi
adına gazeteciler Ömer Çelik ve Deniz Tekin’in, 20 yaşındaki kağıt işçisi Recep Hantaş’ın polis kurşunuyla
öldürülmesi iddiası nedeniyle polis memuru K.B.’nin yargılanmasını izlemelerine izin vermediği için Hakim ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayet edildi. Hantaş ailesi avukatı Mehmet Öner ile İHD adına avukatlar
Ercan Yılmaz ve Yakup Güven, Özcan hakkında HSK’ya şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, Özcan’ın,
gazeteciler Çelik ve Tekin’in, aleniyet ilkesine aykırı şekilde duruşmaya almaması ve avukatlarca buna yapılan itirazı tutanağa geçirmediği ifade edildi.4035
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza
mahkemesi hakimlerinin bakacağını duyurdu. Gül, ayrıca “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yargıda yeni bir inşa süreci başlamıştır. Bugün itibarıyla karara bağlanan dosya sayısı 288 olmuştur. Bu darbe
teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir”
dedi.4036
● Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaları geri çekmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ricasını geri çektiğini açıkladı. Metiner,4037 “Dilipak hala
FETÖ’cüleri ve bilumum Reis düşmanlarını memnun edecek yazılar yazmaya devam ediyor... Buna rağmen
doğrudan kendilerinden dilemem gereken ricayı Reis’ten/partiden dilemem uygun düşmedi. Bu da benim
özeleştirim olsun. O yüzden özrümü de ricamı da kendilerine yapıyorum buradan” diye yazdı.4038
● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Büyükşehir Belediyesi’nin belediyeye ait salonda
nikah kıyılması için yabancı uyruklulardan 100.000 TL alınması kararı inceleme başlattı.4039
● Ankara 4. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken Nisan ayında sözleşmesi yenilenmeyerek işten atılmasıyla ilgili davada,4040 Doç. Dr. Meltem
Kayıran’ın görevine döndürülmesi gerektiğine hükmetti.4041 Kararda “Doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda, adayın ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde
başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna göre işlem tesis
edilmesi gerekmektedir” denildi.4042
25 Kasım 2021
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek,
“Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur” dedi.4043 Gül, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle yaptığı paylaşımında, “Sadece şiddete değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışa, her reflekse de en güçlü şekilde birlikte ‘dur’ diyelim” dedi.4044
26 Kasım 2021

http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/153332
https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme-gundemi/birinci-bolum/23-kasim-2021-bolum-toplantisi-gundemi-ve-sonuclari/
https://www.cnnturk.com/turkiye/aymden-pamukova-davasinda-ihlal-karari
4035 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecileri-durusma-salonuna-almayan-mahkeme-baskani-hskye-sikayet-edildi/
4036https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/adalet-bakani-abdulhamit-gulden-tutuklamaya-itiraz-aciklamasi-6786903/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
4037 https://www.yenisafak.com/yazarlar/mehmet-metiner/sizinkisi-helallesme-degil-yeni-siyasi-ikna-odalari-acmak-kemal-bey-2060235
4038 https://www.timeturk.com/gundem/erdogan-a-ilettigi-dilipak-ricasini-geri-cektigini-duyurdu/haber-1711194
4039https://www.yenicaggazetesi.com.tr/anayasa-mahkemesi-paylastigi-haber-nedeniyle-ceza-alan-ogrenciyi-hakli-buldu-tazminat-verilmesine-hukmetti488846h.htm
4040 https://www.gazeteduvar.com.tr/doc-dr-meltem-kayiran-bir-kez-daha-gorevden-alindi-haber-1533559
4041 https://t24.com.tr/haber/ankara-universitesi-tarafindan-gorevinden-uzaklastirilan-doc-dr-meltem-kayiran-bir-dava-daha-kazandi,995854
4042 https://www.gazeteduvar.com.tr/doc-dr-meltem-kayiran-bir-kez-daha-kazandi-goreve-donecek-haber-1543040
4043 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-gul-kadina-yonelik-siddet-insan-hakki-ihlali-629752.html
4044 https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1463791286650032129?
4032
4033
4034
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● İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, metroda kadınları bıçakla tehdit ettiği için saldırgan
Emrah Yılmaz’ın tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısında, “yerleşik sosyal kabul ile şüphelinin eyleminin
yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır” ifadesini kullandı Yörük, “Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm
toplumun asli görevidir” dedi.4045
● Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini
Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, 370 zarar gören kişiyle ilgili 1457 başvurunun 7248
sayılı kanun kapsamında olduğunun anlaşıldığını ve bu kapsamda manevi tazminat kararlarına hükmedildiğini söyledi.4046
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçesi
görüşmelerinde, Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasına ilişkin “Aynı değerlendirmeyi biz onlar için yapalım, onlar kaçıncı sırada olacak acaba?” dedi. Oktay, “Merkezleri batılı ülkelerde bulunan, ifade ve basın
özgürlüğüne ilişkin faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları, evrensel olduğunu iddia ettiği
değerler ve yine objektif olduğunu ileri sürdükleri kriterler temelinde tüm ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü
alanındaki konumlarına ilişkin birtakım değerlendirmeler yapmaktadır. Bu kuruluşların oluşturduğu basın
özgürlüğü endekslerinde toplumsal, kültürel ve siyasal değerler göz ardı edilmekte, düşünce ve ifade alında
belirlenen öznel kriterler ekseninde ülkeler eleştirilmektedir. Bahse konu endekslerde halen karışıklık, savaş
yaşanan, demokratik yönetimleri ve insan hakları uygulamaları sorgulanan, basın yönünden oldukça geride
pek çok ülkenin, Türkiye’nin önünde yer almasının, objektif verilere dayanmadığı aşikar. Bu tür listelere
dayanarak ülkemize basın özgürlüğü eleştirisi getirmenin doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.4047
● DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, savunma analisti Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında “askeri ve siyasi casusluk” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı.
Gürcan, “Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar. Şok oldum.
Desteğinizi istiyorum” paylaşımı yaptı.4048 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Partimizin kurucularından Gürcan’ın ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine ev araması yapıldı ve
kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Söz konusu soruşturmayla alakalı bizim hukukçu arkadaşlarımız
konuyu çok yakından takip ediyor. Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son
derece önemli olduğunu burada özellikle altını çizmek istiyorum. Bugünkü gelişme eğer siyasi bir gelişmeyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin
üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla
yıldıramaz” dedi.4049
29 Kasım 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “siyasi casusluk” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, tutuklandı. Gürcan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi’ndeki ifadesinde, “Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul
etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme
yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin
erişimine açık kaynaklardan derledim” dedi.4050 Gürcan’ın bir yılı aşkın süredir takip edildiği, telefonlarının
dinlendiği, sorguda kendisine yabancı gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı konuşmaların sorulduğu belirtildi. DEVA Partisi avukatları, Gürcan’ın sorgulamasında, suçlamayı destekleyici

https://haber.sol.org.tr/haber/cumhuriyet-savcisi-fatmagul-yoruk-tum-kadinlarin-ozgurce-yasama-hakkina-saldiri-319255
https://tr.sputniknews.com/20211126/27-mayis-darbesi-magdurlarina-manevi-tazminat-odenecek-1051178075.html
4047 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ekonomimizin-2022-yilinda-yuzde-5-buyuyecegini-ongoruyoruz/2431905
4048 https://www.indyturk.com/node/440256/haber/deva-partili-metin-g%C3%BCrcan%E2%80%99-g%C3%B6zalt%C4%B1
4049 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/deva-partili-metin-gurcan-istanbulda-gozaltina-alindi-41947755
4050 https://tr.sputniknews.com/20211129/deva-partili-metin-gurcan-tutuklandi-1051269359.html
4045
4046
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unsur olarak sorulan her şeyin açık kaynaklarda var olan, kendisinin de açıkça dile getirdiği şeyler olduğunu
söylemişti.4051
30 Kasım 2021
● Sağlık Bakanı,4052 son 24 saatte 207 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 65.946 ve 25 bin
216 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 8.797.558 olarak açıkladı.4053
● HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van’daki ceza ve tevkif evlerinde yaşanan hak ihlallerinin
tespiti, işkence ve kötü muamele iddialarının soruşturulması talebiyle Meclis’e araştırma önergesi sundu.
Dede, “Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Van
F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda insan hakları kuruluşları ve baroların yaptıkları incelemeler sonucunda
bahse konu kurumlarda bulunan mahpuslara yönelik fiziki saldırılar, tehdit, darp, çıplak arama, baskın hücre
aramaları yoluyla işkence ve kötü muamele yapıldığı, sağlık ve tedavi haklarının ihlal edildiği yine mahpuslara yönelik keyfi yasak ve uygulamaların var olduğu raporlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Cezaevi yönetiminin genel olarak mahpuslara yönelik baskı, zorlama tarzında bir yaklaşımlarının bulunduğu bu
minvalde koğuşların sıklıkla arandığı, tv ve radyolara el konulduğu, kantinde satın alınan eşyalara koğuşlarda el konulduğu, sohbet haklarının uygulanmadığı, spor haklarından yoksun bırakıldığı ve bazı gazetekitapların mahpuslara verilmediği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındadır. Devletlerin, kişileri özgürlüğünden mahrum bıraktığı her yerde, insan onurunu koruyacak koşulları oluşturmak için gerekli önlemleri
alması gerekmektedir” dedi.4054
● AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, “Bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir. AYM’de
bireysel başvuru yoluyla adli veya idari uyuşmazlıkların temyiz incelemesini yapan bir merci değildir. Bireysel başvuru, kamu gücünün neden olduğu hak ihlali iddiasının incelendiği bir hak arama ve anayasallık
denetim kuruludur” dedi.4055
● CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, diğer yasal bahis sitelerine erişim engeli uygulanırken,
Demirören Medya Grubu’nun satın almasıyla canlı şans oyunları oynanmakta olan Milli Piyango’nun sitesine TBMM’de erişim sağlanamadığını açıkladı.4056
1 Aralık 2021
● Sağlık Bakanlığı,4057 son 24 saatte 196 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 66.142 ve
24.113 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 8.821.671 olarak açıkladı.4058
● Merkez Bankası, 2014’ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulundu.
Merkez Bankası’nın müdahalesinin 700 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Müdahale öncesinde 30
Kasım’da 13,95’e kadar tırmanan ABD Doları kuru, müdahale sonrasında 13,4026 seviyesine geriledi. Ancak sonrasında yeniden yükselen Dolar kuru 13,80 seviyelerine yükseldi.4059
● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay kararıyla kapatılmış olan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’in son 10 günde 10 polis memurunun intihar ettiğini açıklamasını yalanladı. Açıklamada,
tüm personeli, her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulamasının başlatıldığı hatırlatılarak, “Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük
haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır” bilgisi verildi.4060
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında TRT canlı yayınında izlettirdiği CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı açıklamalarından kesitler içeren bir videoyu paylaşarak, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…” paylaşımını yaptı.4061

https://www.indyturk.com/node/440256/haber/deva-partili-metin-g%C3%BCrcan%E2%80%99-g%C3%B6zalt%C4%B1
https://www.haberturk.com/son-dakika-bugunku-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-30-kasim-2021-korona-virus-vaka-vefat-ve-test-sayisi-3268959
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
4054 https://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/sait-dede-vanda-cezaevlerindeki-hak-ihlalleri-arastirilsin-246769.htm
4055 https://www.dha.com.tr/yurt/aym-baskanvekili-gokcan-bireysel-basvuru-bir-temyiz-yolu-degildir/haber-1863423
4056 https://www.gazeteduvar.com.tr/meclisten-demirorenin-milli-piyangosuna-erisim-engellendi-yanlis-siniflandirilmis-haber-1543622
4057 https://www.milliyet.com.tr/gundem/1-aralik-korona-tablosu-paylasildi-koronavirus-vaka-ve-olu-sayisi-kac-oldu-6652930
4058 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
4059 https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/merkez-bankasinin-mudahalesi-iste-kasadan-cikan-para-1889894
4060 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/emniyet-genel-mudurlugunden-polis-intiharlari-hakkinda-aciklama-490321h.htm
4061 https://twitter.com/RTErdogan/status/1466104810608816131
4051
4052
4053
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Kılıçdaroğlu ise, söz konusu videoyu alıntılayarak “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar…
Doğru söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?”4062 dedi.4063
2 Aralık 2021
● Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM’in iş insanı Osman Kavala
kararını yerine getirmediği için Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatması kararına, “Avrupa Konseyi’ni
bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz”
tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün ülkemizin, AİHM Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM’e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, Avrupa Konseyi’ni bağımsız yargıya
müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine
saygı ve güven duymalıdır. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674
AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır” denildi.4064
● Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye Halk Meclisi’nin “Hatay’ı geri almak için her
şeyi yapacağız”4065 açıklamasına ilişkin “Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını
şiddetle reddediyoruz” yanıtını verdi.4066
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasını “görevden af talebini
kabul etme” kararı olarak duyurdu ve yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati’yi atadı.4067
● CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Demirören Medya Grubu TV Grup Başkanlığı görevine
getirildi. Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ise görevinden ayrıldı. Açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun
aldığı karar doğrultusunda CNN Türk Genel Müdürü olarak görev yapan Yancı, TV Grup Başkanı olarak
atanmıştır. Bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını umar, Yancı’ya yeni
görevinde başarılar dileriz” denildi.4068
● Bu yıl 45’incisi düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödüllerindeki “Daha önce
ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz” kuralı,
gazeteci Canan Coşkun’un, “Valilik Nefes Darlığından Öldü” demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan
Gelmiş” başlıklı haberine ikinci kez ödül verilmesiyle ilk kez bozuldu.4069
● Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Derneği’nin (MESA) 2021 Akademik Özgürlük Ödülü,
Boğaziçi Üniversitesi Direnişi Bileşenleri’ne verildi. Akademik Özgürlük Komitesi (CAF) Başkanı Laurie
Brand, “Boğaziçi ayrıcalıklı bir kurum, sergilediği direniş de Türkiye’deki akademik ve siyasal manzarada
benzersiz bir yere sahip. Bu doğrultuda bu ödülün, Türkiye’de Erdoğan ve hükümetinin otoriter uygulamalarına hedef olan eğitim sektöründeki herkese dönük daha geniş bir destek ve dayanışmanın ifadesi olarak
hizmet etmesi amaçlandı” dedi.4070
● Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 51 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.4071
● Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Covid-19 önlemleri kapsamında seyahat sınırlamasına rağmen
basın mensubu olarak görevli pasaportuyla giriş yaptığı İtalya’da, turist olarak Roma’da bulunduğu tespit
edilince gözaltına alındı.4072 Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi. Sarıkaya’ya turistik seyahat yasağını ihlal ettiği ifade edildi.4073
3 Aralık 2021

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1466140315375521798
https://www.diken.com.tr/kilicdaroglundan-videosunu-paylasan-erdogana-mersine-de-geliyor-musun/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--disislerinden-avrupa-konseyinin-osman-kavala-kararina-tepki-1889665
4065 https://www.iskenderunhaber.com/2021/12/02/suriye-halk-meclisi-hatayi-geri-almak-icin-her-seyi-yapacagiz-aciklamasi-yapti/
4066 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/disislerinden-suriye-halk-meclisine-sert-hatay-yaniti-6804156/
4067 https://www.haberturk.com/son-dakika-hazine-ve-maliye-bakani-degisti-nureddin-nebati-bakan-olarak-atandi-haberler-3270343-ekonomi
4068 https://www.birgun.net/haber/demiroren-medya-da-ust-duzey-atama-ve-istifa-367817
4069 https://odatv4.com/makale/45-yillik-kurali-cigneyen-odul-gazetecilik-kaybetti-222883
4070 https://www.diken.com.tr/bogazici-direnisine-akademik-ozgurluk-odulu/
4071 https://www.borsagundem.com/haber/spk-50den-fazla-sitenin-kapatilmasi-icin-islem-baslatiyor/1622821
4072 https://t24.com.tr/haber/beyaz-tv-sunucusu-sarikaya-ya-italya-da-gozalti,997902
4073 https://tele1.com.tr/beyaz-tv-sunucusu-tahir-sarikaya-gozaltina-alindi-518661/
4062
4063
4064
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● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda güvenilirliği tartışılan enflasyon hesaplamalarını görüşmek amacıyla gittiği TÜİK’e alınmadı. Kılıçdaroğlu , “İşçinin, memurun, emeklinin hakkını
korumak benim görevimdir. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa bu memura, işçiye, emekliye daha az vereceğim demektir” dedi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de kapıdaki görevlilere TÜİK’in sitesinde
“Bilgiye nasıl erişilir?” başlığı altında vatandaşların merkez teşkilata gelebileceğinin yazıldığını ve bu nedenle merkez teşkilata geldiklerini belirterek, TÜİK’in, kapıları açmayarak yasaları çiğnediğini söyledi.4074
● Avrupa Konseyi’nin icra organı olan Bakanlar Komitesi, AİHM’in 22 Aralık 2020 tarihli Demirtaş kararındaki “derhal serbest bırakılmalı” hükmünü hatırlatarak, o günden bu yana Türk makamlarına yapılan çağrıların sonuçsuz kaldığına işaret etti. Bakanlar Komitesi, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması
talebine yer verilen bir ara karar aldı. Kararda, Demirtaş’ın mevcut tutukluluk halinin AİHM kararı kapsamına girmediğine dair Türk hükümeti tarafından savunulan tezin AİHM’nin kendisi ve AİHM kararlarının
infazını denetleyen Bakanlar Komitesi tarafından incelenip reddedildiği bildirildi. Anayasa Mahkemesi'nin
Demirtaş'ın bireysel başvurusunu en kısa sürede ve AİHM hükümleri çerçevesinde sonuca bağlaması istendi. Türk makamlarından “Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını sağlamaları” talep edildi. Demirtaş’ın
2016 yılından bu yana özgürlüğünden mahrum olmasından “derin endişe duyulduğu” kaydedilen açıklamada, mart ayında yapılacak toplantıda bu konunun yine gündeme geleceği ifade edildi.4075
● Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş insanı Osman Kavala
ve tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını, “Burada önemli olan artık
AİHM’in saygınlığını korumak, inandırıcılığını korumaktır. Kararın uygulanması, o mahkemenin saygınlığıyla, inandırıcılığıyla ilgili bir meseledir” sözleriyle değerlendirdi. Türmen, “AİHM, bu kez eski davayı
incelemeyecek. İnceleyeceği şey, Türkiye kararı uyguladı mı, uygulamadı mı? Uygulamamışsa eğer, ayrı
bir ihlal bulacak. Çünkü, kararın uygulanmaması başlı başına, bizatihi bir ihlaldir. Sözleşmenin (Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi) 46. maddesinin ihlalidir. Bu ihlal çıkarsa eğer, Bakanlar Komitesi, kararı uygulatmak için yaptırım uygularken tabi ki hukuki bir temele sahip olacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
taraf olan 47 devletin, mahkemenin saygınlığını korumak için bir kolektif sorumlulukları vardır. Aslında bu
bir Osman Kavala meselesi değildir. Onun için bunu bir Türkiye’nin kendisine karşı yapılmış bir hareket
olarak görmemesi lazım” dedi.4076
4 Aralık 2021
● TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na son üç yılda dokuz binden fazla hak ihlali başvurusunun yapıldığı ve bunlar arasında 6 bin 761 hak ihlali başvurusuyla cezaevlerindeki sıkıntılar başlığının ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Ekim 2018’den bugüne kadar yapılan başvuruların sayısı 9 bin 30’a
ulaşırken, adli yargılama hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaşların sayısı ise bin 928 oldu. 858 yurttaş,
yasal düzenleme yapılması, 288 kişi ise yerinde inceleme talebiyle komisyona başvuruda bulundu. Komisyona memur sorunları hakkında 132, yardım talebi için 116, işçi sorunları için 98, sosyal güvenlik işlemlerinden şikayet için de 57 başvuru yapıldı. Engelli sorunları nedeniyle 41 başvurunun yapıldığı kuruma, yurt
dışında yaşayan vatandaşlardan 40 dilekçe geldi. 23 yabancının başvurduğu komisyona, terör kaynaklı sorunlar için 22, askerlikle ilgili sorunlar için 20, kayıp vakaları için 16, memuriyet sınavları hakkında 11,
yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilgili sorunlar için yedi, AİHM’e başvurabilmek için yardım
talepli bir başvuru yapıldı. 375 başvuruda ise çeşitli konularda yardım taleplerinde bulunuldu. 4077
5 Aralık 2021
● Sağlık Bakanlığı4078, son 24 saatte 228 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 77.645 ve
20.374 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 8,950, 607 olarak açıkladı.4079

4074https://www-gazeteduvar-com-tr.cdn.ampproject.org/v/s/www.gazeteduvar.com.tr/amp/kemal-kilicdaroglu-tuike-alinmadi-haber1544079?amp_gsa=1&amp_js_v=a6&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_ct=1638519664910&amp_tf=%251%24s%20adl%C4%B1%20kaynaktan&aoh=16385196618598&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkemal-kilicdaroglutuike-alinmadi-haber-1544079
4075 https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-selahattin-demirta%C5%9F-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-60009676
4076https://ankahaber.net/haber/detay/eski_aihm_yargici_turmen_avrupa_konseyi_bakanlar_komitesinin_kararlarini_degerlendirdi_mesele_kavalayi_asmistir_artik_onemli_olan_aihmin_sayginligini_korumaktir_64515#.Yao0E8u9jWM.twitter
4077 https://www.birgun.net/haber/cezaevlerinden-sikayet-yagiyor-368041
4078 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
4079 https://www.haberturk.com/5-aralik-koronavirus-tablosu-son-dakika-covid-19-vaka-sayisi-3274021
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● Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB), 36’ncı Genel Kurulu ile başkanlık görevine Ankara Barosu
Başkanı Erinç Sağkan seçildi.4080 Sağkan, 348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alırken, Metin Feyzioğlu’nun oyu ise 156’da kaldı.4081 Sağkan, “Bu sonuçlar bize gösteriyor ki genel kurulun 348 delegesinin
tamamının katıldığı oylama neticesinde değişimden yana tavır ortaya konmuştur. Hukukun üstünlüğü, yargı
bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde en etkin şekilde
yer alacak bir TBB isteğini hem dün hem bugün çok net olarak koyduk” diye konuştu.4082
● Avrupa Konseyi, iş insanı Osman Kavala hakkındaki AİHM kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik “ihlal prosedürü” başlatılacağı yönünde ara karar verdi. Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin
daimi temsilcilerinin çoğunluğu ihlal prosedürü lehinde oy kullandı. İhlal prosedürü için 47 ülkeden en az
32’sinin onayı gerekiyordu. Karara göre, Ankara’ya AİHM’nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için 19 Ocak’a kadar süre verildi. Bu süre ilk etapta 12 Ocak olarak belirlenmişti.4083 Avrupa Konseyi
ve diplomatik kaynaklar söz konusu durumu “Ankara’ya son bir şans daha tanındığı’ şeklinde yorumladı.
Bakanlar Komitesinin, Kavala konusunu 2 Şubat’taki toplantıda yeniden ele alacağı, toplantıya kadar Kavala’nın AİHM kararı uyarınca tahliye edilmesi halinde ihlal prosedüründen vazgeçileceği belirtildi.4084
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Metin Gürcan vakası ve yeniden canlanan tetikçi gazetecilik” yazısında4085, “Metin Gürcan’ın suçlu olup olmadığına gazeteciler karar veremez. Oysa iktidar yanlısı
medya açıkça taraflı davranıyor” dedi.4086
6 Aralık 2021
● Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İşid’in Kobani’ye yönelik saldırıları karşısında 6-8 Ekim
2014’te gerçekleştirilen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu
108 kişi hakkında açılan Kobani Davası’nda HDP’lilerin duruşmaya katılmama yönündeki taleplerini reddetti.4087 Mahkeme bir sonraki duruşma periyodu için 20-31 Aralık dönemini belirledi.4088
7 Aralık 2021
● BBC İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı. BBC, grev kararından üzüntü
duyduğunu, Türkiye ofisindeki çalışanlarının kaygılarını anladığını ve müzakerelere açık olduğunu belirtti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, BBC Türkçe Servisi, BBC İzleme
Servisi ve BBC Haber Dairesi’nde yerel sözleşmeyle çalışan gazetecilerin Türkiye’deki ekonomik zorluklar
karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirtti. Durmuş,
BBC’nin 2020’de çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranının altında zam yaptığını, son müzakerelerde ise
teklifin brüt yüzde 14 civarında olduğunu söyledi. TGS, Türkiye’de enflasyonun resmi kaynaklara göre en
az yüzde 21,31 olduğu bir ortamda işverenin teklifini kabul edilemez buldu. Durmuş, “BBC İstanbul ofisinde çalışan üyelerimiz dünyanın en önemli kamu yayıncısı olan, güçlü ilkelere sahip bu saygın yayın
kuruluşunda gazetecilik yapmaktan gurur duyuyor. Fakat alım güçlerini korumak, son yıllarda ücretlerinde
yaşanan değer kaybını telafi etmek ve her BBC çalışanı ile benzer haklara sahip olmak istiyor” dedi.4089
● ADD Genel Merkezi, emekli 103 amiral hakkında hapis istemiyle iddianame hazırlanmasına “Bir
hukuk faciası olması yanında, esasen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının asli görevi olması gereken
Cumhuriyetimizin tapu senedi oldukları tartışmasız uluslararası antlaşmaları ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü savunmayı suç sayarak cezalandırma çabasıdır” tepkisini gösterdi.4090
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin
de katılımıyla 15 yeni anlaşmanın 12’sine imza atıldı.4091

https://t24.com.tr/haber/turkiye-barolar-birligi-nin-yeni-baskani-erinc-sagkan,998505
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--tbbnin-yeni-baskani-belli-oldu-1890312
https://www.ntv.com.tr/turkiye/barolar-birliginin-yeni-baskani-erinc-sagkan-erinc-sagkan-kimdir,zlAIJmxr3EKEw-QZqcsZ0g
4083 https://www.dw.com/tr/ankaraya-kavala-konusunda-son-bir-%C5%9Fans-daha/a-60001596?maca=tr-Twitter-sharing
4084 https://www.dw.com/tr/ankaraya-kavala-konusunda-son-bir-%C5%9Fans-daha/a-60001596
4085 https://www.gercekgundem.com/medya/316258/medya-ombudsmani-faruk-bildiriciden-metin-gurcan-cikisi
4086 https://farukbildirici.com/metin-gurcan-vakasi-ve-yeniden-canlanan-tetikci-gazetecilik/
4087 https://t24.com.tr/haber/kobani-davasi-mahkeme-siyasetcilerin-durusmaya-katilmama-yonundeki-taleplerini-reddetti-durusma-5-dakika-surdu,998716
4088 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/254634-kobani-davasi-bos-salonda-durusmalari-surdurme-karari
4089 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59550571
4090 https://www.arti49.com/addden-emekli-amiraller-hakkinda-iddianame-hazirlanmasina-tepki-hukuk-faciasidir-2360951h.htm
4091 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ile-katar-arasinda-15-anlasma-imzalandi/2440919
4080
4081
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● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi,
Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan HDP eski milletvekili ve Emek Partisi (EMEP)
Yönetim Kurulu üyesi Levent Tüzel’in davasında beraat kararı verdi.4093
● Uluslararası Af Örgütü, Twitter’ın kadınlara ve ötekileştirilmiş gruplara yönelik çevrimiçi istismarla mücadele konusuna yönelik Twitter Karnesi adlı çalışmasında, platformu günde bir kereden fazla
kullanan kadınların yüzde 40’ının istismara uğradığını bildirdiği ve platformu haftada bir kereden daha az
kullanan kadınlarda ise bu oranın yüzde 13 olduğu kaydedildi. Af Örgütü ABD Şubesi Teknoloji ve İnsan
Hakları Direktörü Michael Kleinman, “Platformun geliştirilmesi için tekrar tekrar çağrı yapmamıza rağmen,
Twitter, çevrimiçi istismar konusunda artan risk altındaki kullanıcıları korumak için verdiği sözleri yerine
getirmekte hala yetersiz” dedi.4094
● AİHM, Türkiye’de Yasin Özdemir isimli bir vatandaşın 2015 yılında yaptığı bir sosyal paylaşımı
nedeniyle 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra hakkında mahkumiyet kararı verilmesini “insan hakları
ihlali” teşkil ettiğine hükmetti. AİHM kararında Özdemir’in, sosyal medya paylaşımlarının 17-23 Aralık
2013 yılındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olduğu ve paylaştığı yorumlarla kimseyi şiddete teşvik
etmediği görüşü dile getirildi. AİHM’in gerekçeli kararında, “2016 yılındaki başarısız askeri darbenin ardından başvuranı mahkum etmek için yerel mahkeme tarafından değerlendirmeye alınan yasal düzenlemenin, 2015 yılında ifade edilen görüşler için öngörülemez olduğu” yorumu yapıldı.4095
4092

8 Aralık 2021
● AYM eski raportörü Dr. Selami Er, AİHM’in önceki hak ihlalleri kararlarını gerekçe gösterip,
Fetullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmaların tamamına yakınının 15 Temmuz’dan sonra başlatıldığını
ileri sürerek, “Suçlamaların tamamına yakını bu tarihten önceki eylem ve ifadelere dayandığı için 15 Temmuz'la ilgili olanlar dışındaki AİHM’e gidecek tüm cemaat davalarının hak ihlali ile sonuçlanacağı açıktır”
dedi.4096
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eş
genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal süreci başlatmasına ilişkin “Biz, AB’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim
indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim
yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, AB kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar”
dedi.4097
9 Aralık 2021
● Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Melih Gökçek’in CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programında FETÖ ile ilgili itiraflarda bulunmasıyla ilgili kaleme aldığı yazıda,4098 Gökçek’in Erdoğan’dan “yargılanmama garantisi” aldığını ifade etti. Demirağ, “AKP’nin de gidici olduğunu gören Gökçek, geçtiğimiz
hafta CNN’de Ahmet Hakan’a, Genel Sekreteri dahil çok sayıda FETÖ’cü ile çalıştığını açıklaması, bana
göre, vesayet altından kurtulduğunda bağımsız mahkemelerde ‘itirafçı’ statüsü kazanarak hapisten kurtulma
planının küçük parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.4099
● CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Antalya’da Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne (ALİMDER) bağlı yurtta işlenen cinayet sonrası yayın yasağı getirilmesini ilişkin “Haber için Antalya’ya gelen
gazetecinin farklı gerekçelerle gözaltına alınması birilerinin bu olayı örtbas etmek için gayret sarf ettiğinin
göstergesidir. AKP iktidarında vatandaşın inançlarını sömüren tarikat ve cemaatlerin sebep olduğu bu kaçıncı olay” dedi.4100
10 Aralık 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında yaptığı grup konuşması ile ilgili haberlerin
yayından kaldırılması için başvuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının istemini kabul ederek yayın
https://www.evrensel.net/haber/449640/emep-gyk-uyesi-levent-tuzel-beraat-etti
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/154795
4094 https://www.gazeteduvar.com.tr/af-orgutu-twitter-cevrimici-ortamda-kadinlari-korumak-konusunda-hala-yetersiz-haber-1544603
4095 https://tr.euronews.com/2021/12/07/aihm-15-temmuz-darbe-girisiminden-once-yap-lan-sosyal-paylas-ma-verilen-mahkumiyeti-haks-z
4096 https://kronos34.news/tr/dr-selami-er-aihme-giden-tum-cemaat-davalari-hak-ihlali-ile-sonuclanacak/
4097 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogan-avrupa-birliginin-kararlarini-tanimiyoruz-6815042/
4098 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/melih-gokcek-itirafci-olmaya-mi-hazirlaniyor-491738h.htm
4099 https://www.gercekgundem.com/siyaset/316972/melih-gokcek-ile-ilgili-cok-konusulacak-iddia-erdogandan-yargilanmama-garantisi-aldi-ama
4100 https://www.habereguven.com/chp-antalya-milletvekili-zeybek-antalya-valiligi-tarikat-koruma-ve-kollama-kurumu-degildir/
4092
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yasağı getiren hakim İsmail Akdaş’ı Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, HSK’ya yaptığı başvuruda, “Görevinin gereklerine bile bile aykırı davranmakla Görevi
Kötüye Kullanma suçunu işleyen Hâkim İsmail Akdaş hakkında disiplin ve TCK madde 257 kapsamında
ceza soruşturması başlatılmasını” talep etti. Çelik, böylece Akdaş hakkında disiplin işlemlerinin dışında altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası öngören TCK 257 kapsamında ceza soruşturması başlatılmasını” istedi.4101
11 Aralık 2021
● CHP, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 81 ilde insan haklarına ilişkin hazırlanan “Benim Hakkım” broşürünü dağıttı. Broşürde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İktidarın yanlış politikaları
yüzünden egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıktı. Tam bağımsız bir ülkede,
evrensel insan haklarına uygun yaşamak senin hakkın. ‘Tek kişilik şahsım hükümeti’ Türkiye’yi beş temel
sorunla karşı karşıya bıraktı. Demokrasi sadece kağıt üstünde kaldı. Yasama, yargı ve medya bir kişinin
vesayeti altında bırakıldı. Bu vesayetten ülkemizi birlikte kurtaracağız. Demokrasi senin hakkın” ifadelerine
yer verildi.4102
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne gönderdiği video mesajında,
ilk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medyanın, demokrasi için “ana tehdit kaynaklarından birine dönüştüğünü” söyledi. Erdoğan, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, dijitalleşmenin
sosyal ve beşeri hayatı derinden etkilediği bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, “Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla
birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın
ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor” dedi. 4103
13 Aralık 2021
● Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Türk Lirasının yabancı
paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, ‘Ağır ekonomik bunalım’ sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Olağanüstü hal ilanına (Anayasa m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir”4104 paylaşımında bulundu.4105
● AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bir insan veya on insan kazanalım derken bin insanı
kaybetmek, onların hakkını gasp etmek veya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız, bizim siyaset
anlayışımıza bu sığmaz. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar, basıyorlar yalanı, çünkü hepimiz
biliyoruz ki sosyal medyada ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım
yapın hiçbir faydası yok. Çünkü iş saniyelerle oluyor, düzeltme hak getire, düzeltmenin oluşturacağı etki ile
ilk paylaşımın arasındaki etki, uçurum, çok büyük fark var, ilk akılda kalan neyse onunla gidiyor” dedi.4106
● CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Geliyor gelmekte olan” sloganın TRT’de yayınlanan “Teşkilat” adlı dizide kötü karakter “Yıldırım” tarafından
kullanılması nedeniyle TRT ve RTÜK hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tekin, TRT’deki bu eylemin “FETÖ’nün taktiklerine benzediğini” söyleyerek, “Keza TRT programında gerçekleştirilen bu eylemin geçmişte FETÖ yayın organı olarak
faaliyet gösteren bazı televizyon kanallarının taktikleriyle benzeştiği görülmektedir. Hatırlanacağı üzere alçak FETÖ operasyonlarının hedefinde olan masum asker ve sivil kişiler, FETÖ kanallarında yayınlanan
kurgu dizilerde ‘kötü ve karanlık’ karakterler ile temsil edilir ve canlandırılırdı. Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı slogan, TRT dizisinde ‘terörist’ karakterini canlandıran bir oyuncuya söyletiliyor

https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglu-grup-konusmasina-erisim-engeli-getiren-hakimi-hskye-sikayet-etti-haber-1545007
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chpden-81-ilde-benim-hakkim-brosuru-41958515
4103 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-medya-demokrasi-icin-ana-tehdit-kaynaklarindan-biri,2x2srG7njkapMSvqKIbkMA
4104 https://twitter.com/izzetoezgenc/status/1470370823110279175
4105 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59681259
4106 https://www.indyturk.com/node/447071/haber/y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1mdan-ak-partililere-sosyal-medya-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1payla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1n-milyonlarla-ifade
4101
4102

428

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

olması Kılıçdaroğlu’nu sözde itibarsızlaştırmak amacıyla yapıldığı ve bu amaca hizmet ettiği çok açıktır”
dedi.4107
14 Aralık 2021
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk mahkemeleri Kavala işi ilgili AİHM’in kararını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Kavala hakkında başka davalar olduğu için Kavala hapisten çıkmamıştır”
dedi. Çavuşoğlu, başka Avrupa ülkelerinin de AİHM kararlarına uymadığını, buna karşın Türkiye’ye çifte
standart uygulandığını iddia etti. Çavuşoğlu, “Fransa, AİHM’nin ev sahibi, kaç yıldır uygulamıyor biliyor
musunuz? 10. Norveç, hani, Nordik ülkeleri var ya, demokraside en ön planda olanlar, kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İki. Almanya kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz? Beş” dedi.4108
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global’deki “Az Önce Konuştum” programında
Cumhurbaşkanlığı için “Aday olmak istiyor musunuz” yönündeki bir soruya “İttifak adına konuşamam ama
ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı hakkındaki bir
soruya ise bu kişilerin başarılı birer belediye başkanlığı yürüttüğünü, bu nedenle devam etmeleri gerektiğini
düşündüğünü fakat bu konuyu ittifak ortaklarıyla konuşmadıklarını söyleyerek yanıt verdi.4109
● AB Genel İşler Konseyi’nde, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verildi. Kararda, müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da
söz konusu olmadığı belirtildi. Kararda insan hakları, demokrasi ve temel hakların yanı sıra düşünce özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki gerilemelerin “derin endişe” yarattığı kaydedildi.4110 AB Genel
İşler Konseyi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye ile ilgili “Konsey, açık ve samimi bir diyalog sürdürmeye,
ortak sorunları ele almaya ve göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi ortak çıkar
alanlarında iş birliği yapmaya kararlıdır” ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Bildiride, “Konsey, Türkiye’nin yaklaşık dört milyon mülteciye
ev sahipliği yapma ve ihtiyaçlarını karşılama konusundaki süregelen önemli çabalarını takdir ediyor. Mültecilere ve ev sahibi topluluklara taahhüt edilen AB yardımları zamanında sağlanacaktır” denildi.4111
15 Aralık 2021
● AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomi gerekçeli OHAL iddialarına ilişkin,
“Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin” yanıtını verdi.4112
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Diyarbakır İl Örgütü Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın
“örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “tehdit” suçlamalarıyla yargılandığı davada, savcı “örgüt üyesi
olmak” ve “suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehdit etme” iddialarından cezalandırılmasını istedi. 4113 Mahkeme, mütalaaya karşı savunma için süre vererek, davayı 16 Mart 2022’ye
erteledi.4114
● Sağlık Bakanlığı,4115 son 24 saatte 193 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 79.511 ve
19.872 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.103.851 olarak açıkladı.4116
● AYM, 22.00’den sonra içki satışı yaptığı gerekçesiyle tutulan polis tutanağına istinaden para cezasına çarptırılan tekel bayisinin itiraz başvurusunu haklı buldu ve “adil yargılama hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlali” değerlendirmesinde bulundu.4117
16 Aralık 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 oranında zam ile Ocak 2022’den itibaren asgari ücretin 4.250
lira olduğunu, buna karşın asgari ücrette döviz kuru artışına bağlı kıyaslama yapılmasına tepki gösterdi.4118
https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-nun-geliyor-gelmekte-olan-slogani-kullanilmisti-chp-li-tekin-den-trt-ve-rtuk-hakkinda-suc-duyurusu,1000512
https://yesilgazete.org/bakan-cavusoglundan-tuhaf-kavala-yorumu-aihm-kararini-uygulayip-serbest-biraktik/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59661996
4110 https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/abden-turkiye-hakkinda-karar-muzakereler-donmus-olarak-kalacak-1892907
4111 https://www.ntv.com.tr/dunya/abden-turkiye-aciklamasiortak-cikar-alanlarinda-is-birligi-yapmaya-kararliyiz,wB-o9xzZ1UGbbpgggHBnXQ
4112 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/numan-kurtulmustan-ekonomik-ohal-aciklamasi-6828582/amp/
4113 https://politikahaber.org/daga-2-ayri-suclamadan-ceza-talebi/
4114 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-vedat-dagin-orgut-uyeligi-ve-tehdit-sucundan-cezalandirilmasini-istedi/
4115 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
4116 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-koronavirus-salgininda-son-durum-aciklandi-3284457
4117 https://www.birgun.net/haber/aym-den-22-00-den-sonra-icki-satisi-cezasi-icin-hak-ihlali-karari-369457
4118 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogan-asgari-ucreti-acikladi/6357505.html
4107
4108
4109
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17 Aralık 2021
● HSK, Yargıtay ve Danıştay üyeliği için 14 kişiyi atadı. Bu kapsamda, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla gündemdeki Hakim Esat Toklu, Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay üyeliğine seçilen diğer isimler İsmail Hakkı Sayın ve Yunus Emre Sılayi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Başkanı Toklu, Peker’in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Hotel’de ücretsiz kaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.4119
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel Diyarbakır muhabiri Fırat Topal’ın “ölümle tehdit
edildiği” için “Jitemci.turkeyy” isimli Instagram hesabı hakkında yaptığı suç duyurusu hakkında takipsizlik
kararı verdi.4120
● Diyarbakır Barosu, sürdürdükleri insan hakları mücadelesinin, toplumdaki yansımasını görmek
amacıyla şehrin 44 mahallesinde toplam bin kişinin katılımıyla yaptığı ankette, kentin insan hakları hassasiyetinin Türkiye ortalamasından yüksek olduğu belirtildi. Ankette, 90’lı yıllarda ve bu dönemde Türkiye’nin insan haklarına verdiği öneme ilişkin yüzde 38 “hiç” yanıtı verilirken, en çok insan hakları ihlali
yapanların yüzde 61,9 ile devlet olduğu, Türkiye’de hakları en çok ihlal edilen grup sorusuna yüzde 68,7’yle
kadınların olduğu son olarak medyanın insan hakları ihlallerini yansıtmasına yönelik soruya da yüzde 59,1
ile “Hayır” yanıtı verildi.4121
● TBMM Genel Kurulu’ndaki 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapanış oturumunda, grup olmadıkları
için söz hakkı kullanamayan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında “Yalan” ve “Palavra” şarkılarını telefon hoparlöründen çaldı. Bunun üzerine
Kadıgil’e kınama cezası verildi. Oktay, “Tahammülsüzlüğünüzün göstergesidir bu. Bu bana değil, hükümetimize değil, milletimize saygısızlıktır” dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “Düzeni bozmuyoruz Sayın
Başkan, protesto hakkımızı kullanıyoruz” diyerek, Kadıgil’e kınama cezası verilmesi gerekçesiyle söz aldı
ve bütçe eleştirisi konuşmasını yaptı.4122
● ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Terörizm Raporu’nda Türkiye’nin “yabancı terörist savaşçılar
için bir kaynak ve transit ülke” olduğu belirtildi. Raporun başlangıcında, “Türkiye, PKK, DHKP/C ve IŞİD
dahil olmak üzere, sınırları içinde ve dışında terör örgütlerini yenme çabalarını sürdürmektedir” denilerek
Türkiye’nin uluslararası terörizmle mücadeleye aktif olarak katkıda bulunduğu belirtildi. Raporda, Türkiye’de terörün geniş bir tanımı olduğuna da işaret edilerek, “Türkiye’de hükümetin terörü düzenli olarak
ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü suç saymak için kullandığı, anayasal düzene ve devletin iç ve dış
güvenliğine karşı işlenen suçları da kapsayacak şekilde içeren bir geniş bir tanımı var” değerlendirmesi
yapıldı. Raporda, “gazeteciler, insan hakları aktivistleri, avukatlar ve PKK’yı desteklemek veya PKK’ya
yardım etmekle suçlanan politikacıların siyasi saikle gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarının 2020’de de
devam ettiği” kaydedildi. “Gülen yapılanmasının ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmadığının”
vurgulandığı raporda, Türk hükümetinin Fethullah Gülen hareketini 2016 darbe girişiminden sonra “Fethullahçı Terör Örgütü – FETÖ” olarak tanımladığına dikkat çekildi. Raporda, “Türk hükümeti, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD’nin Türkiye temsilciliğinde istihdam edilen yerel personel de dahil olmak üzere, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyrukluları da FETÖ veya terörle bağlantılı oldukları iddiasıyla, genellikle
yetersiz kanıtlara ve asgari yasal sürece dayanarak gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor” denildi.4123
● Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Terörizm Raporu”nun Türkiye bölümünü eleştirerek, “Rapor eksik ve önyargılı” değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,
rapor hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta4124 “Türkiye’nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine
karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği;
raporun bu konuda eksik ve önyargılı bir yaklaşımı yansıttığı görülmektedir” ifadelerine yer verdi. Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nın raporda FETÖ ile ilgili kısma ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin Fethullah Gülen

https://www.dw.com/tr/pekerin-iddialar%C4%B1ndaki-hakim-esat-toklu-dan%C4%B1%C5%9Ftay-%C3%BCyesi-oldu/a-60157121
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-firat-topala-jitem-isimli-hesaptan-yapilan-tehdit-icin-takipsizlik-karari-verildi/
4121 https://www.amerikaninsesi.com/a/diyarbakirlilar-insan-haklari-sorununa-nasil-bakiyor/6359447.html
4122 https://www.gazeteduvar.com.tr/butce-gorusmelerinde-yalan-ve-palavra-sarkisi-dinleten-tipli-kadigile-kinama-cezasi-haber-1545909
4123 https://www.dw.com/tr/abd-t%C3%BCrkiyede-ter%C3%B6r%C3%BCn-tan%C4%B1m%C4%B1-geni%C5%9F/a-60155647
4124 https://www.mfa.gov.tr/sc_-50_-abd-disisleri-bakanliginin-2020-yili-terorizm-raporu-hk-sc.tr.mfa
4119
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yapılanmasına karşı “haklı ve meşru mücadelesinin, bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü
suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla değerlendirildiği görülmektedir” denildi.4125
● AYM, sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası verilen başvurucu Necla
Yaşar’ın yaptığı itirazın ileri sürdüğü iddiaların dikkate alınmadan reddedilmesinde “gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.4126 Yüksek Mahkeme, kararın yeniden Diyarbakır 3.Sulh Ceza Hakimliği’ne
gönderilmesine karar verdi. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan Yaşar, 29 Mayıs 2020’de İlçe Emniyet
Müdürlüğü önünde yaşanan tartışma sonrasında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki “sosyal mesafe” kuralına
uymadığı gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca polis tarafından üç bin 150
lira idari para cezasına çarptırılmıştı. Cezaya itiraz eden Yaşar, Bismil Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda
bulunmuş, mahkemece haksız bulunduktan sonra ise AYM’ye başvurmuştu.4127
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında4128 TÜSİAD başkanı ile görüştüğünü belirterek, “Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi
seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir” dedi. Kılıçdaroğlu erken seçim talebini yenileyerek, “Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı.
Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!” mesajına yer verdi.4129
18 Aralık 2021
● Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD), yazılı açıklamasında4130, “Genel kabul
görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Son dönemde yaşadığımız
istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği
netleşmiştir. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı
baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık” ifadeleri kullanıldı. Yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamının
oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Tüm bunların
sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır” denildi.4131
19 Aralık 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiğinden bu yana faize karşı olduğunu “Çünkü faiz zengini
daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman dört puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz” dedi. Erdoğan devamla, “Faizin özellikle
yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içerisinde. Avrupa
aynı şeklide ciddi bir sıkıntının içinde. Türkiye’de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir” dedi.4132 Erdoğan, TÜSAİD’a yönelik “Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz” dedi. TÜSİAD’ın tek görevinin yatırım, üretim, istihdam, büyüme olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Siz bunda ne
yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın,
bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59693631
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-19.pdf
https://www.birgun.net/haber/aym-den-polisin-kestigi-sosyal-mesafe-cezasina-iliskin-hak-ihlali-karari-369728
4128https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1471868076438306820?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471868078938013698%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diken.com.tr%2Fkilicdaroglu-tusiadi-aramisherkes-konusmali-artik-herkes%2F
4129 https://www.diken.com.tr/kilicdaroglu-tusiadi-aramis-herkes-konusmali-artik-herkes/
4130 https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10894-genel-kabul-gormus-iktisat-bilimi-kurallarina-hizla-donulmeli
4131 https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika--tusiadtan-akpye-ekonomi-cagrisi-1893710
4132 https://www.bloomberght.com/erdogan-enflasyonu-4-puana-kadar-indirdik-yine-dusurecegiz-2294718
4125
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Biz vatan sevgisi ile millet sevgisiyle yürüyoruz, siz ise ‘acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz,
sömüreceğimiz bir hükümeti bir yönetimi iş başına getirtiriz’, bunun için mücadele ediyorsunuz. Bu millet
size bu fırsatı vermeyecek” dedi.4133
● Ankara Mamak Türközü Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Volkan Temel isimli vatandaş, akşam saatlerinde D.G, S.G ve kimliği belirsiz başka kişilerce satır, bıçak ve sopalı fiziksel saldırıya uğradı.
Temel’e saldıran üç kişinin “Burası Türközü, Kürde mezar olacak. Pis Kürtler sizi burada istemiyoruz”
dediği belirtildi. Volkan Temel’in kardeşi, saldırganlar hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını söyleyerek,
karakolda yaşananlara ilişkin, “Darp raporumuzu alıp bugün karakola gidip şikayette bulunduk. Fakat saldırganlar gözaltına bile alınmadı. Polisler bize ‘Buradan taşının başınıza bir şey gelmeden, biz cezaevine
atamayız anca para cezası kesebiliriz’ diyor. Bu nasıl adalet” dedi.4134
20 Aralık 2021
● Gaziantep’teki yayın esnasında İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Ciner Medya Grubu
bünyesindeki Habertürk’ün Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya tepkiler ardından görevinden istifa
etti.4135
● İHA kameramanı Ahmet Demir, kendisine tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın kendisini telefonla arayarak Ankara’ya davet edip, “Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım” dediğini açıkladı. Demir, “Daha fazla saçmalamaması için telefonu kapattım. Keşke böyle bir olay
yaşanmasıydı, keşke böyle bilinmeseydim. Keşke orada haksız olsaydık, o sorunu çıkaran biz olsaydık. Ve
bu adamın o kızması haklı olsaydı, o yediğim tokadı sineye çekebilseydim. Ama suçsuz olmak… Bu zorumuza gitti” dedi. Demir, olayın İHA tarafından bir süre gizlenmesi konusundaki soruyu ise “Ben yayınlanmasını istemiyordum. Böyle bir şeyin yayılmasını istemedim. Ailem görsün istemedim. Nasıl olduysa bir
şekilde birileri paylaşmış” diye yanıtladı.4136
● Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisi ile söyleşi yaparken İHA kameramanı Ahmet Demir’e şiddet uygulayan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’ya ilişkin “Sarıkaya’nın tepkisi, kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben
de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi” mesajını paylaştı.4137
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin alınan yeni tedbirleri
10 madde halinde sıralayarak, “döviz kuruna endeksli TL hesabı” şeklinde yeni finans aracını tanıttı ve “Kur
getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek, bu kazanç stopaj
vergisinden muaf tutulacak” dedi.4138 Erdoğan, “Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi
hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni
araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz” dedi.4139
● Irak’ta düzenlenen 5. Uluslararası Süleymaniye Film Festivali’nde, Diyarbakır’daki sokağa çıkma
yasakları sırasında şehir çatışmalarını konu alan Özgürlük İçin (Ji Bo Azadiyê) filmi gösterimden kaldırıldı.4140 Ji Bo Azadiyê filminin yapımcıları, filmin festivalden kaldırılmasının arkasında siyasi bir karar
olduğunu iddia etti ve durumu “Bugün filmin reklamını yaptıktan sonra, Türk Konsolosluğu filmi yasaklamak için festival organizatörüyle temasa geçti. Bu da filmin yasaklanmasına neden oldu. Filmin tanıtımı da
festival programında sansürlendi. Filmin senaryosu hakkında pek konuşmadılar. Filmin başlığında ve tanıtımında değişiklikler yapıldı” açıklaması yaptı.4141
● Sağlık Bakanlığı,4142 son 24 saatte 176 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 80.406 ve
18.762 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.193.408 olarak açıkladı.4143
4133https://tr.sputniknews.com/20211219/erdogan-tarih-kendini-dunyanin-hakimi-sanan-nice-kudret-budalasinin-husranina-sahitlik-etmistir-1051915879.html

https://artigercek.com/haberler/ankara-da-irkci-saldiri-pis-kurtler-burasi-size-mezar-olacak
https://www.haberturk.com/muharrem-sarikaya-gorevinden-istifa-etti-3289101
https://www.birgun.net/haber/muharrem-sarikaya-nin-tokat-attigi-gazeteci-ankara-ya-gel-sana-yemek-ismarlayayim-dedi-369999
4137 https://www.birgun.net/haber/muharrem-sarikaya-nin-tokat-attigi-gazeteci-ankara-ya-gel-sana-yemek-ismarlayayim-dedi-369999
4138 https://medyascope.tv/2021/12/20/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-acikladi-kur-krizine-karsi-10-yeni-tedbir/
4139 https://www.haberler.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-kur-14612031-haberi/
4140 https://susma24.com/ji-bo-azadiye-filmi-gosterimi-festivalden-kaldirildi/
4141 http://mezopotamyaajansi35.com/KULTUR-SANAT/content/view/156133
4142 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
4143 https://www.haberturk.com/20-aralik-koronavirus-vaka-sayisi-kac-bugunku-korona-tablosu-3289587
4134
4135
4136
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● OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu’na
göre OHAL/KHK mağdurlarına yönelik 131 yöntem ile insanlığa karşı suç işlendiği öne sürüldü. Rapora göre OHAL’de “sakıncalı şahıs”, “düşman şahıs”,
“hedef şahıs” listelerine kimlerin girip kimlerin girmeyeceği, nelerin veya hangi eylemlerin suç, kimin
suçlu, kimin masum, kimin güvenilir olduğuna, sistematik fişleme listelerine göre karar verildi.
OHAL/KHK mağdurlarının yargılanmalarında Anayasa’nın 38/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
6/2. “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiğini” gibi ilgili kaideleri görmezden gelindi. Raporda KHK mağdurlarının, eşleri, çocukları, aile bireylerinin “insan” olarak görülmedikleri belirtilerek, onlara karşı yapılan cinsel taciz, tecavüzler de meşru görüldüğü, hatta bazı mağdurlara
yapılan işkence ve tecavüzlerin kimi zaman eş ve çocuklarının huzurunda yapılarak tedhişin diğer aile efradına, çocuklarına sirayet ettirilmesi, aile bireylerinin ve çocukların manen ezilerek sosyal ölüleştirilmesinin
sağlandığı vurgulandı.4145
● Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 21 kişinin kaçırılarak infaz edilmesine ilişkin açılan JİTEM davasında,
dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı, emekli Albay Cemal Temizöz’ün arasında bulunduğu sekiz sanığa
verilen beraat kararını onadı. Karara, Yargıtay üyeleri İbrahim İlhan ve Turgay Ateş muhalefet etti.4146
4144

21 Aralık 2021
● Sayıştay’ın, tespitine göre, TRT’nin 2020 yılı geliri 4 milyar 171 milyon 170 bin TL olurken, 2020
yılı gideri ise 3 milyar 262 milyon 814 bin TL oldu. TRT’nin giderleri içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi
2020 yılında da en büyük payı 1 milyar 372 milyon 306 bin TL ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
aldı. 2020 yılında TRT, 1 milyar 814 bin 693 TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin, yüzde 44,9 oranında 813 milyon 913 bin TL’si kurum dışından temin edilen haber ve haber programı
giderleri, yüzde 28,7 oranında 521 milyon 240 bin TL’si kurum dışına yaptırılan program giderleri, yüzde
1,9 oranında 34 milyon 241 bin TL’si kurum dışından kiralanan program giderleri, yüzde 1,6 oranında 29
milyon 965 bin TL’si TV ve radyo programları için hizmet alım giderlerine ödeme yaptı. Sayıştay, 2020
yılında 1 milyar 372 milyon 306 bin TL olarak gerçekleşen kurum dışından temin edilen haber ve program
giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 29,7 arttığına da dikkat çekti.4147
● Rusya Aşırıcılıkla Mücadele Birimi, Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’ndeki Türklerin yaşamlarını, kültürlerini belgeselleştirmek için çekim yapan GZT editörleri Türk gazeteciler Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak’ı “casusluk” iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak’ın eşyalarına el konuldu, bütün verileri silindi. Hakasya’nın başkenti Abakan’daki “geri gönderme merkezine”
getirilen ve ayrı hücrelere konulan Kenzhetay ve Karaçak’ın 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı
edilmeleri bekleniyor. Kenzhetay ve Karaçak daha önce de çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay’da gözaltına alınmış, para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.4148
● Habertürk eski muhabiri Aslı Işık, İHA kameramanı Ahmet Demir’e yayın esnasında tokat atan
Muharrem Sarıkaya’nın bir dönem kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Işık, “Yedi aylık hamileyken
beni sandalyeden iterek düşürdü. Onun yüzünden mesleği bıraktım” dedi.4149
● Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ayrıca kanunla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletilmesine
ve telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz
kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılmasına da karar verildi.4150
22 Aralık 2021

https://drive.google.com/file/d/1zAo_Uf7_lhU8SOlOgXv5os01d4RucvxG/view
https://kronos34.news/tr/khklilar-131-hak-ihlaline-maruz-kaldi-sosyal-olum-iskence-nefret-sucu-pesinen-suclu-ilan-etme/
4146 https://www.dw.com/tr/jitem-cizre-davas%C4%B1-resmen-kapand%C4%B1/a-60193296
4147 https://www.izgazete.net/politika/trt-dis-yapimlardan-vazgecmiyor-2020-yilinda-dis-yapimlara-h75678.html
4148 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyada-turk-halklarinin-yasamlarini-belgesellestiren-iki-gazeteci-gozaltina-alindi/2453633
4149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/814147.aspx
4150 https://www.aa.com.tr/tr/politika/elektrik-faturalarindaki-trt-payini-kaldiran-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-/2453701
41444144
4145
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● HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, AYM Başkanlığı’na yazdığı dilekçede, “Mahkemeniz
bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum: ‘Siyasi yasak
getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz” dedi. HDP’ye yönelik kapatma davasında hakkında
siyasi yasak istenen 451 siyasetçiden biri olan Demirtaş, devamla, “Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için
attığıdır” dedi.4151
● Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’te
kabul edilerek, yasalaştı. Teklife göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga
vergisi alınmayacak.4152
● Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ali El Hemdan’ın polis tarafından öldürülmesine dair davada, sanık Fatih Karaca’ya “kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası
verdi. Heyet, cezayı “iyi hal” indirimi uygulayarak, 25 yıla düşürdü. Mahkeme başkanı hakim ise sanık
hakkında indirim uygulanmaması gerektiğini vurgulayarak, karara şerh koydu.4153
23 Aralık 2021
● Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Van milletvekili ve gazeteci Tayip Temel ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın da aralarında bulunduğu 38 kişinin “örgüt
kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması
için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek, davayı 5 Nisan 2022’ye erteledi. Temel, Kürtçe
yayın yapan Azadiya Welat genel yayın yönetmeni olduğu dönemde Diyarbakır’da KCK adı altında yapılan
operasyon kapsamında 8 Ekim 2011’de tutuklanmıştı. Temel hakkında “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan dava, kapatılan Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM) olan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülmüş daha sonra da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “KCK Ana davası” olarak bilinen dava ile birleştirilmişti. Temel, iki yıl 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 1 Temmuz 2014’te
tahliye olmuştu.4154
24 Aralık 2021
● Yazar Aziz Nesin’in 106’ncı yaş gününde, “Aziz Nesinlik Olay” yarışması başlatan Nesin Yayınevi, ilk ödülü, Aziz Nesin’in “Büyük Grev” öyküsüyle benzerlik gösteren bir olayın öznesi olması nedeniyle DİSK’e bağlı Tekstil İş Sendikası’nın ntep Bölge Temsilciliği görevinden alınan Mehmet Türkmen’e
verdi. Nesin Yayınevi, Türkmen’in “Sendikalı olduğu için işten atılan ‘işçilerin haklarını savunduğu için
sendikadan atılan adam..’ O adam benim evet4155” tweetini alıntıladı ve “Aziz Nesin’in 106’ncı yaş gününde,
gelenekselleştirmek istediğimiz bir ödül yarışması başlatmaya karar verdik. Bu sene ödülümüzü Nesin’in
Büyük Grev öyküsüyle benzerlik gösteren trajik bir olayın öznesine, Türkmen’e veriyoruz” paylaşımı
yaptı.4156
● Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla,4157 “FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütleri”ne üye 770 kişi ve bir tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulan diğer kişiler arasında Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan, Atalay Candelen,
Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin’in yanı sıra eski
Zaman Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı ve gerçek adı Emrullah Uslu olan, şu an ABD’de yaşadığı
bilinen gazeteci Emre Uslu yer aldı. Hizbullah, DEAŞ, El Kaide, İslami Hareket Örgütü, Kudüs Ordusu ve
El Nusra gibi dini istismar eden örgütlerden 119 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.4158
26 Aralık 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini vermeden hedef alarak, Erdoğan, “Utanmadan bana mektup gönderiyor” dedi. CHP belediyelerinde 15 bin kişinin işten çıkartılarak,
4151 https://sendika.org/2021/12/hakkinda-siyaset-yasagi-istenen-demirtastan-aymye-dilekce-siyaset-yapmak-icin-altin-varakli-koltuklara-ve-saraylara-gerek-yoktur-641212/
4152 https://tele1.com.tr/asgari-ucrete-vergi-istisnasi-meclisten-gecti-530881/
4153 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ali-el-hemdanin-oldurulmesi-davasinda-polise-iyi-hal-indirimi-1894682
4154 https://www.mlsaturkey.com/tr/tayip-temel-ve-pero-dundarin-da-yargilandigi-dava-nisana-ertelendi/
4155https://twitter.com/mturkmenn27/status/1465618613042397185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1465618613042397185%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fsendikali-olduklari-icinisten-atilan-iscileri-savundugu-icin-sendikadan-atilan-sendikaciya-aziz-nesin-odulu-haber-1546661
4156https://www.gazeteduvar.com.tr/sendikali-olduklari-icin-isten-atilan-iscileri-savundugu-icin-sendikadan-atilan-sendikaciya-aziz-nesin-odulu-haber-1546661
4157 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-16.pdf
4158 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/feto-pdy-pkk-kck-dini-istismar-eden-ve-sol-teror-orgutleri-uyesi-770-kisinin-mal-varliklari-donduruldu/2456185

434

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yerine terörle bağlantılı 45 bin kişinin işe alındığını iddia eden Erdoğan, “Hani belediyede personel fazlası
vardı? Utanmadan bana mektup gönderiyor, ‘Böyle bir şey yok’ diye. İBB’nin önünde hanımlarıyla beraber
ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma” dedi.4159
● İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı
yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili “özel
teftiş” başlatıldığını bildirdi. Açıklamada4160, “İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ
ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine,
konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İBB DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır” denildi.4161
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nın İBB hakkında “terörle iltisaklı personel” iddialarından dolayı özel teftiş başlatmasına, “Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Boğaziçi
öğrencilerine attıkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye’de 160 PKK’lı kaldı diyordun,
şimdi 455 PKK’lı İBB’de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun”
dedi.4162 CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, “FETÖ ile ortak operasyonlar yaptığınız zaman en sık kullandığınız yöntem gizli tanıklardı. Şimdi de mahkeme kararı olmadan birilerini terörist mi
ilan ediyorsunuz? İltisak arıyorsanız aynaya bakacaksınız. FETÖ, uyuşturucu baronları, kumarhane kralları
bir şey çağrıştırıyor mu size” paylaşımında bulundu.4163 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da
“Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı
arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım. Biz çalışacağız siz, gideceksiniz. Az kaldı”4164 dedi.4165
● Diyarbakır’da HDP’nin Gençlik Kongresi’nde “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla
16 kişi gözaltına alındı. Kongrede, PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı, sinevizyon gösteriminde Öcalan’ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildiği gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.4166
27 Aralık 2021
● İHA muhabiri Ahmet Demir’e yayın esnasında tokat atan eski Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sarıkaya, Demir’e, ani ve ölçüsüz bir harekette bulunduğunu ancak bunun bilinçli şiddet olmadığını belirterek, “TGC
Yönetim Kurulu’nun, 42 yıllık meslektaşı hakkında isnat ettiği hükme ulaşmadan önce, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni anımsaması gerekirdi. Yönetim Kurulunuz savunmaya ihtiyaç duymadan, ‘Hakaret etmeniz, tokat atmanız’ diyerek hüküm veriyor. Kitlelerdeki zihniyetin tekleşmesi kanununun, TGC yönetimine de hakim olduğuna tanıklık ediyorum” dedi.4167
● Sakarya’da Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, okudukları romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekanları canlandırdığı “Roman Kahramanları Festivalini”, MEB’e şikayet
edildi.4168 Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, yazısında, “Lisenin video ve fotoğrafları sosyal medyada hayli ilgi
gördü. Beğenenler çoktu ama eleştirenler de çıktı. Roman kahramanları konusunda bile hemen kamplara
ayrıldık. Kimisi yapılan etkinliği MEB’e şikayet edip ‘Milli Eğitim’in amacı ortalama Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı yetiştirmektir’ diye buyururken, ‘Lise öğrencisini romanla yetiştirmek çok saçma bir düşünce’
diyenler çıktı. Çok büyük destek de geldi, hocamız Ercan Yılmaz’a. Edebiyat dünyasından pek çok isim
tebrik mesajı yayınladı”4169 dedi.4170
https://www.birgun.net/haber/erdogan-imamoglu-nu-hedef-aldi-utanmadan-bana-mektup-gonderiyor-370794
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1475141919466569735
https://tr.euronews.com/2021/12/26/icisleri-bakanl-g-ibb-ye-teror-teftisi-baslatt
4162 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1475196317764829188?ref_src=twsrc%5Etfw
4163 https://twitter.com/MuharremErkek17/status/1475152867568893956
4164 https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1475182331661062148?ref_src=twsrc%5Etfw
4165 https://www.birgun.net/haber/chp-yoneticilerinden-ibb-ye-teror-teftisine-tepki-370820
4166 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-hdpnin-3-olagan-genclik-kongresine-teror-sorusturmasi-16-kisi-gozaltinda-haber-1546948
4167 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/muharrem-sarikaya-tgcden-istifa-etti-1895779
4168 https://tr.sputniknews.com/20211227/liselilerin-roman-kahramanlari-gunu-mebe-sikayet-edildi-1052153835.html
4169 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ihsan-yilmaz/roman-kahramanlari-neden-rahatsiz-eder-41969121
4170 https://www.odatv4.com/guncel/bu-ulke-rengini-kaybetti-liseliler-sikayet-edildi-225064
4159
4160
4161
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● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işe alımlarla ilgili başlatılan özel teftişle ilgili yaptığı açıklamada, bunun siyasi değil güvenlik meselesi olduğunu ileri sürdü. “Yarın
bu teröristler bir eylem yaparsa bize sizin göreviniz nedir diye sormazlar mı” diyen Soylu, İBB’nin işe alınan
kişilerle ilgili Valilikten yardım almadığını söyledi. Soylu, “Burada bir önemli adım daha var, işe alınanlar
sadece iş derken mahalleleri süpürmüyorlar, temizlemiyorlar. Burada alınanların bir bölümü kamunun çok
kritik yerlerinde de yani ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Elbette ki
tedbir almalıyız. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var, biz bunu
yapmak zorundayız. Bunun için de Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız” dedi. “İBB’de çalışan birkaç
kişi 15 gün önce terörden tutuklandı” diyen Soylu, bu kişilerin aldıkları maaşı terör örgütüne aktardıklarını
iddia etti.4171
● İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu “Polis katili, ByLock kullanan kişiler
tespit edildi’ diyor bakan. Bunu gevrek gevrek basına söylüyor. Madem bunlar tespit edildi sen ne yapıyorsun orada” diyerek istifaya davet etti. İmamoğlu, Soylu’nun Erdoğan’ın konuşmalarından sonra harekete
geçtiğini belirterek, “İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Adli sicil kaydı
istersiniz, o kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı’ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma
açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı” dedi. Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili de
cevap veren İmamoğlu, PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın 31 Mart yerel seçimlerindeki mektubunu hatırlatarak, “Benim mektubum utanılacak bir mektup değildir. 31 Mart seçimlerinde cezaevinden
rakibim (Binali Yıldırım) lehine istenen mektup utanılacak bir mektuptur” ifadelerini kullandı.4172 İçişleri
Bakanlığı’nın duyurusu sonrası İBB de söz konusu gelişmeyle ilgili “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal
medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmi yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.
‘Terör bağlantılı’ kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten
sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve
belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır” açıklamasını yaptı.
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik teftiş kararına yönelik Erdoğan’a seslenerek “Saray’daki şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?
Beş kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma” dedi.4173
● AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, televizyonlarda AKP hakkında yorum yapan gazeteci
ve programcıları hedef alarak, “Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım.4174 AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin
aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar” dedi.4175
● AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İBB’deki teftişe ilişkin Ekrem İmamoğlu hakkında
herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını belirterek, “Büyükşehir’de ya da şirketlerinde çalışan
terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiası olan bazı isimlerin tespit edildiği söyleniyor. Ve bu isimlerle ilgili bir tahkikat, bir teftiş yapılacaktır” dedi.4176 Kurtulmuş devamla, “Bu kurumsal anlamda belediyenin ya da belediye başkanının şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir. Bir kere bunu böyle görmemek lazım.
İBB Başkanı'na da buradan sesleniyorum. Endişe etmeye gerek yok. Eğer burada çalışanlar içerisinde gerçekten terörle ilgili isimler varsa bunları ortaya çıkarmak tabii ki hükümetin vazifesidir. Hükümet de bu
vazifesini yapmak üzere. Nasıl yapacak? Bir teftiş mekanizmasını kullanarak ve tek tek her bir dosyayla
ilgili kimse bu isimler, bunlarla ilgili gerekli incelemelerini yaparak bir karara varacak. Bunu tekraren söylüyorum, İBB ile ya da başkanıyla ilgili bir soruşturma meselesi değildir” dedi. Kurtulmuş ayrıca iş insanı
Osman Kavala ve HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa Konseyi’nin kararlarına değinerek, “Türkiye dışarıdan yönetilecek bir hukuk sistemine sahip değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk
sistemine sahip ve bu hukuk sistemi kendi içerisinde kararını verecektir. Bu davaları biraz da politik olarak
https://tr.euronews.com/2021/12/27/ibb-ye-ozel-teftis-bakan-soylu-konu-siyasi-degil-guvenlik-meselesi
https://www.birgun.net/haber/ekrem-imamoglu-gevrek-gevrek-konusan-icisleri-bakani-istifa-etsin-370870
4173 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1475187105034813444
4174https://www.indyturk.com/node/452866/siyaset/ak-parti%E2%80%99li-babu%C5%9Fcu-tv%E2%80%99lerde-ak-parti%E2%80%99yi-temsil-etti%C4%9Fiiddias%C4%B1yla-konu%C5%9Fan
4175 https://twitter.com/ABabuscu/status/1475560946521288717
4176https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-belediyenin-ya-da-belediye-baskaninin-sahsiyla-ilgili-bir-sorusturma-degildir/2458952
4171
4172
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değerlendirip Türkiye’ye karşı bir politik baskı aracı olarak kullanıyorlar. Bunu doğru bulmadığımızı bir
kere ifade etmek isterim” dedi.4177
● DİAYDER yöneticisi Yusuf İnan, İBB’deki işe alımlarda dernek referansının kullanılmasına yönelik iddialara karşı “Mesnetsiz ve kabul edilebilir hukuki bir tarafı yoktur” dedi. İnan, “Bu hukuki bir dava
değildir. Siyasi bir davadır. Derneği kapatmaya çalışıyorlar. Derneği kapatmadan önce bizi cezalandırmaya
çalışıyorlar. Kanun devleti diyorlar ama kanun yok. Her şey bir kişinin elinde, o ne derse yapılıyor. Bu da
onlardan biridir. Özel harp dairesi gibi yönetiliyor ülke” dedi.4178
● HDP, Şanlıurfa Valiliğinin partinin yapmayı planladığı “Şimdi Adalet Zamanı” mitingine seçilen
yer gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu. Açıklamada, daha önce Suruç’ta yapılmak istenen mitinginde
güvenlik gerekçesiyle izin verilmediğini belirtilerek, Valiliğin Şanlıurfa merkezde miting yapabileceğini
bildirdiğini kaydetti. Şanlıurfa merkezde de miting için belirlenen yer nedeniyle izin verilmediği belirtilerek, “Bütün bu engellemelere rağmen yarın Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar’ın katılımıyla (25 Aralık
Cumartesi) saat 12.00’de Şanlıurfa İl Binamızın önünde halkımızla bulaşacağız” denildi.4179
28 Aralık 2021
● AB, Fahrettin Altun’un başkanlığını yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Etkin
Kriz Yönetimi” projesine 30 bin Euro’luk hibe verdi. Türkiye Ulusal Ajansı, AB’nin eğitim, gençlik ve spor
alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+Programı kapsamında açılan projelere yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.4180
● BTK, Resmi Gazete’den, Türkiye’de temsilci belirlediği için Twitter’a ait Periscope/Scope’a uygulanan reklam yasağını, kaldırdığını duyurdu. BTK kararında “Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal
ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021
tarihli ve 3769 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.4181
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma4182 kapsamında, HDP Eş Genel
Başkanı Mithat Sancar’ın katıldığı kongrede “terör örgütü propagandası” yapıldığı iddiasıyla4183 HDP Gençlik Meclisi’nin 3’üncü Olağan Kongresi sonrası salondan ayrılmadıkları için gözaltına alınan Hilal Ada,
Hüsamettin Tanrıkulu, Selahattin Sipek, Ferman Dar, Kamuran Kılgı, Azad Taş, Abdulkadir Atal, Baver
Yardımcı, Fırat Aslan, Metin Sesigüzel, Bedirhan Akyıldız yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Serbest
bırakılanların telefonlarına da el konuldu. Emniyetteki ifade sorgusunda gençlere İzmir HDP il binasında
katledilen Deniz Poyraz için atılan “Deniz Poyraz onurumuzdur” sloganının sorulduğu bildirildi.4184
● AYM, terör örgütleri ile iltisaklı oldukları iddiasıyla Tunceli Belediyesi’nden işten atılan 46 işçi
hakkında hak ihlali ve yeniden yargılama kararı verdi. DİSK Genel İş Sendikası Tunceli Şube Başkanı Şükran Yılmaz, “Kurum içi istihbarat, toplumsal ve siyasi taraflardan gelen, iktidara yakın olan kesimlerden
gelen bilgiler doğrultusunda arkadaşlarımız işinden oldu. Birçok arkadaşımız sürgüne gitti ve mülteci konumuna düştü. Kimi arkadaşımız içerde kıdem tazminatını bile alamadan hayatlarını kaybetti. Bu beş yıllık
süreç gerçekten bizim için çok zor geçti. 28 arkadaşımız açısından bu sürecin 2022 yılına girerken bir umut
olduğunu ifade etmek isterim” dedi.4185
● M.E.S isimli bir şahıs tarafından, HDP İstanbul Bahçelievler ilçe binasına silahlı ve bıçaklı saldırı
girişiminde bulunuldu.4186 Bir parti üyesini yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda, HDP Bahçelievler ilçe
binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk
ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/12/27/kurtulmustan-ibb-teftisi-aciklamasi-bu-isimlerle-ilgili-bir-tahkikat-bir-teftis-yapilacaktir?paging=3
https://www.gazeteduvar.com.tr/diayder-suclamalar-mesnetsiz-ulke-ozel-harp-dairesi-gibi-yonetiliyor-haber-1547079
https://medyaport.net/2021/12/24/hdpnin-sanliurfa-mitingine-engel/
4180 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/fon-alanlari-hedef-almisti-iletisim-baskanligina-abden-binlerce-euro-1896051
4181 https://www.gazeteduvar.com.tr/btk-twitterin-reklam-yasagini-kaldirdi-haber-1547165
4182 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-hdpnin-3-olagan-genclik-kongresine-teror-sorusturmasi-16-kisi-gozaltinda-haber-1546948
4183 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-hdpnin-3-olagan-genclik-kongresine-teror-sorusturmasi-16-kisi-gozaltinda-haber-1546948
4184 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-genclik-meclisi-kongresinde-gozaltina-alinan-11-kisi-serbest-birakildi-haber-1547101
4185 https://halktv.com.tr/gundem/kayyum-teror-baglantili-diyerek-isten-cikardi-aym-hak-ihlali-dedi-658371h
4186 https://twitter.com/BilalGuldem/status/1475789376441524226?
4177
4178
4179
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alınmış, (iki) adet kurusıkı tabanca ve (altı) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili
adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.4187
29 Aralık 2021
● İzmir Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP İzmir il binasına düzenlediği saldırıda parti üyesi
Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in “tasarlayarak kasten öldürme”, “işyeri dokunulmazlığını ihlal
etme”, “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme”
suçlarından yargılandığı davayı 24 Ocak 2022’ye erteledi.4188
● OHAL Komisyonu, beş yıl önce KHK ile polis memurluğundan ihraç edilen, geçimini sağlamak
için çalıştığı inşaatın çatısından şiddetli fırtına nedeniyle Kasım ayında düşerek ölen 42 yaşındaki polis
memuru Yurdal Gökçe’nin göreve iade edilmesi yönünde karar verdi.4189
● AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin yöneticileri arasında yer aldığı suçlamasıyla 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albay Muzaffer Düzenli’nin beş yıldır tek kişilik hücrede tutulmasına ilişkin başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun değerlendirerek4190, kabul edilemez buldu.4191
● İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, “Reis Sedat Peker suç örgütü”ne yönelik 26’sı tutuklu 92 sanık hakkındaki iddianameyi kabul etti. İddianamede, Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve
ayrıca 392 yıla kadar hapis cezası istendi. Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol
açan olay ise Cahit Çetin’in 31 Ağustos 2017’de İstanbul Çekmeköy’de silahla vurularak öldürülmesi olarak
belirtiliyor. Davada, Peker ve diğer sanıklara, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme”, “suç işlemek
amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “silahlı örgüte üye olma”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleme”, “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlamaları yöneltiliyor.4192
30 Aralık 2021
● Sağlık Bakanlığı,4193 son 24 saatte 139 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 82.013 ve
39.681 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.445.291 olarak açıkladı.4194

Olumlu Gelişmeler
2 Ocak 2021
● Halagazeteciyiz platformu içeriğinde değişiklik yapmasıyla MedyaPort yayın hayatına başladı.
Açıklamada, “MedyaPort yayında! Bir süredir işsiz gazetecilerle akademisyenleri bir araya getiren halagazeteciyiz yeni yıla küçük bir değişikliğe giriyor” denildi.4195 MedyaPort haber editörü Sultan Özer, “Gelinen
noktada, halagazeteciyiz sitesinin işlevini bir üst evreye çıkarmaya karar verdik. Bir kampanya gibi değil,
devamlı bir haber sitesi ile yolumuza devam edelim istedik. MedyaPort bir yandan ‘halkın haber alma hakkını savunmayı’ sürdürürken bir yandan da özgürce yazmak isteyenlere de alan olacak. Daha kalabalık bir
ekiple, daha heyecanlı ve coşkulu yola çıkıyoruz” dedi.4196

4 Ocak 2021
● Haftalık gazete Gazete Oksijen kuruldu. “Türkiye’nin tek hafta sonu gazetesi geliyor” duyurusu
yapıldı.4197 Sahibinin Vatan’ın eski kurucusu ve sahibi Zafer Mutlu olduğu belirtildi.4198 Genel Yayın Yönetmeni’nin Milliyet eski Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu olacağı ifade edildi.4199
5 Ocak 2021
4187 https://www.indyturk.com/node/453141/haber/i%CC%87stanbulda-hdp-binas%C4%B1na-silahl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1-bir-ki%C5%9Fi-yaraland%C4%B1
4188 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdp-izmir-il-baskanligina-saldiri-davasi-ertelendi/6374421.html
4189 https://www.seskocaeli.com/haber/8974264/olen-polis-goreve-iade-edildi
4190 https://kronos34.news/tr/aym-5-yil-tek-kisilik-hucrede-tutulmak-hak-ihlali-ya-da-kotu-muamele-degil/
4191 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211228-10.pdf
4192 https://www.dw.com/tr/sedat-pekerin-g%C4%B1yab%C4%B1nda-yarg%C4%B1land%C4%B1%C4%9F%C4%B1-dava-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-60285952
4193 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
4194 https://www.haberturk.com/30-aralik-koronavirus-tablosu-2021-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-3300171
4195 https://twitter.com/MedyaPortnet/status/1345465296996478977
4196 https://medyaport.net/2021/01/02/halagazeteciyizden-medyaporta/
4197 https://twitter.com/GazeteOksijen
4198 http://gazeteoksijen.com/
4199 https://t24.com.tr/haber/vatan-gazetesi-kurucusu-zafer-mutlu-dan-yeni-gazete-oksijen,919442
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● Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu hakkında “örgüt üyesi
olmak” iddiasıyla yargılanmasında, suçlamalara tanık şahsın beyanlarıyla ilgili çelişkili olduğunu ve “örgüt
üyesi olma suçlamasına dair yeterli delil olmadığı” kararıyla beraatına4200 hükmetti.4201
7 Ocak 2021
● Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, şair ve Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Ahmet Telli
hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan davada beraatına karar verdi. Kararda, “işlediği
suça ilişkin mahkumiyet hükmü kurmaya yeter kesin inandırıcı delillerin olmadığı” belirtildi.4202
12 Ocak 2021
● Kamu Denetçiliği Kurumu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın başvurusu üzerine baro
başkanlarınca Ankara girişinde yapılması planlanan kısa yürüyüşe ve basın açıklamasına polis müdahalesiyle ilgili “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi. Kurum, “söz konusu toplantı
ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün ihlaline yol açan bu türden kolluk müdahalelerinin yeniden yaşanmaması
için gereken tedbirlerin alınması hususunda Ankara Valiliği’ne, barışçıl ve kamu düzenini aksatmayan toplantı ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun şekilde,
önünün açılması amacına yönelik yasal, idari ve kurumsal tedbirlerin alınması konusunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına” karar verdi. Gerekçede, “Baro başkanlarının, kendilerini doğrudan ilgilendiren bir yasa değişikliği sürecinde görüşlerini dile getirmek amacı ile gerçekleştirdikleri meşru amaç ve
konuya dayalı yürüyüşlerinin ve topluca şehre girmelerinin engellenmesi, bu esnada polis ile gösterici grup
arasında yaşanan arbede, gösterici baro başkanlarının toplum tarafından tanınan simalar olması ve maruz
kaldıkları müdahaleye ilişkin görüntülerin televizyon kanallarında yayınlanması göz önünde tutulduğunda,
polis tarafından bu kişilere yönelik yakalama ve gözaltı şeklinde özgürlüğün kısıtlanması durumu yaşanmamış olsa bile, polisin engelleme amacı ile kullandığı güç sonucunda, başvuruya konu kişilerin maddi ve
manevi olarak olumsuz etkilenmeleri ihtimal dahilindedir” denildi. Bu arada Ankara Valiliği’nin, Kamu
Denetçiliği Kurumu’na gönderdiği savunma yazısında ise, “22 Haziran’daki eylem esnasında Emniyet görevlilerince yapılan işlemin yerinde ve mevzuata uygun olduğu, bu nedenle kamu düzenini sağlamak ve var
olan suçu önlemenin polisin asli görevlerinden olduğundan, konusu suç teşkil eden bir emrin söz konusu
olmadığı” ileri sürüldü.4203
13 Ocak 2021
● Uber Türkiye, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrar merhaba” 4204
diyerek erişim engelinin kalktığını duyurdu.4205
15 Ocak 2021
● AYM, gazeteci Hakan Aygün’ün sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla Bodrum’da tutuklanmasını “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali” olarak değerlendirdi.
Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 virüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip
bağış kampanyası başlatması sonrası attığı bir tweet nedeniyle 16 Ağustos 2020’de gözaltına alınıp 3 Nisan
2020’de tutuklanıp, 6 Mayıs 2020’de tahliye edilmişti.4206
18 Ocak 2021
● Van Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İdris Yılmaz’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti. Yılmaz, TSK’nın Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı paylaşım
nedeniyle yargılamasında altı ay cezaevinde kalmıştı. Bu arada Yılmaz, beraat kararına sevinemediğini söyleyerek, “Hakkımda devam eden birçok yargılama var. Hem kendi adıma hem de yargılanan ve tutuklu
bulunan tüm meslektaşlarımız adına, hukukun görevini yerine getirmesini umuyorum” dedi.4207
https://tiraj.com.tr/haberler/gazeteci-topalogluna-beraat
https://gazetekarinca.com/2021/01/gazeteci-yusuf-topalogluna-beraat/
4202 https://www.birgun.net/haber/sair-ahmet-telli-beraat-etti-zaten-uyduruk-bir-davaydi-329467
4203 https://www.evrensel.net/haber/423379/kamu-denetciligi-baro-baskanlarinin-savunma-yuruyusune-mudahaleyi-hak-ihlali-saydi
4204 https://twitter.com/Uber_Turkiye/status/1349234723101536262
4205 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ubere-erisim-engeli-kaldirildi-6209184/
4206 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aymden-flas-hakan-aygun-karari-diyanetin-suc-duyurusuyla-tutuklanip-serbest-birakilm-328774h.htm
4207 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yilmaz-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-sucundan-beraat-etti/
4200
4201
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19 Ocak 2021
● AİHM, Türkiye’nin sanatçı Atilla Taş’ın “özgürlük ve güvenlik hakkı” ve “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiğini hükmetti.4208 AİHM, Taş’a 12.275 Euro manevi tazminat ve 3.175 Euro mahkeme
masrafının Türkiye tarafından ödenmesine karar verdi.4209 Taş, “FETÖ’nün medya yapılanması” davasından
Eylül 2016’da tutuklanmış ve Ekim 2017’de Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti.4210 Hakkında Mart
2018’de “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasından üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası
çıkan Taş, Kasım 2018’de ikinci kez tutuklanmış ve Şubat 2019’da tahliye edilmişti.4211
20 Ocak 2021
● TGS, İz Gazete’de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı. TGS ikinci kez yerelde bir gazete ile TİS
imzalamış oldu. Böylece en düşük maaş 3.100 lira oldu.4212 Sözleşmeye göre, 1 Mayıs ve 9 Eylül’de ikramiye, 8 Mart’ta regl izni, gazetede beş yılını doldurana çeyrek altın, evlenene ya da partneri ile birlikte
yaşamaya karar veren çalışanlara 1 bin lira yardım yapılacak.4213 Çocuk ve kreş yardımında da bulunulacak.4214
21 Ocak 2021
● AYM Genel Kurulu, CHP’li Enis Berberoğlu'nun, hakkında daha önce verilen ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruda, yeniden “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ihlaline karar verdi. AYM, yaşanan ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için oy birliğiyle aldığı karar örneğini yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermeye hükmetti.4215
● AYM, sosyal medyada Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül hakkında paylaştığı ifadeler
nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında 2018 yılında 7.000 lira adli para cezasına çarptırılan köşe
yazarı Osman Palçik’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.4216 AYM, Palçik’in paylaşımında kullandığı “imar rant hırsızı” ifadesinin söylendiği bağlamdan koparılmaksızın olayın bütünselliği içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gazeteci kimliğiyle imar yolsuzluklarına Gül’ün bulaştığını ima ettiği
değerlendirmesini yaptı. AYM, Palçik’e 6.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.4217
22 Ocak 2021
● Kocaeli’nde Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesi, iki çocuk babası işçi Muhterem Çıtanak hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından yargılanmasında
beraatına karar verdi. Duruşma sonrası Çıtanak, “Hakim kararını açıklarken, ‘Biz bazı arkadaşlarımızın almış olduğu yanlış kararlar gibi yanlış karar almıyoruz. Bu söylediklerinizin hepsi ifade özgürlüğü kapsamındadır. Sekiz yıldır hakimim hiçbir zaman talimat almadım, almam da. Biz beraatınıza karar verdik’ dedi.
Genç hakimin tam bir devlet adamı şefkatiyle benim ile konuşması adalete karşı olmayan güvenimi bir
nebze artırdı. Devletimize saygımız sonsuz, cumhurbaşkanı makamına saygımız sonsuz. Bir kişi hem siyasi
parti lideri hem Cumhurbaşkanı oluyorsa o kişi eleştirildiği zaman neden makamına hakaret sayılıyor. AKP
ona buna dava açacağına milletin feryadını duymalı” diye konuştu.4218
28 Ocak 2021
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci ve yazar Faik Bulut hakkında, 2010-2011 yılları
arasında Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak”
suçlamasıyla hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar
verdi. Mahkeme, Bulut’un “silahlı örgüt üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmadığına karar verdi.

4208 https://www.indyturk.com/node/302741/haber/ai%CC%87hmdan-atilla-ta%C5%9F-i%C3%A7in-hak-ihlali-karar%C4%B1-t%C3%BCrkiye-tazminat%C3%B6demeye-mahkum-edildi
4209 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/237817-aihm-atilla-tas-hakkinda-ihlal-karari-verdi
4210 https://www.dw.com/tr/aihmden-atilla-ta%C5%9F-karar%C4%B1/a-56272001
4211 http://www.diken.com.tr/aihmden-atilla-tas-karari-hak-ihlali-var/
4212 https://tgs.org.tr/sendika-bir-yerel-gazetede-daha-sozlesme-imzaladi/
4213 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgs-iz-gazetede-toplu-sozlesme-imzaladi-haber-1510857
4214 https://www.izgazete.net/medya/iz-gazete-yine-ornek-oldu-5-nci-yilda-tis-h60052.html
4215 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/enis-berberoglunun-ikinci-bireysel-basvurusunda-da-ihlal-karari-verildi/2117905
4216 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/21/son-dakika-chpli-baskani-elestirip-ceza-alan-gazeteciyle-ilgili-aymden-karar
4217 https://www.anayasa.gov.tr/media/7198/2018-25073.pdf
4218 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaretle-yargilanan-isci-muhterem-citanak-beraat-etti-1807911
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Bulut’un avukatı Mehmet Emin Aktar, Bulut’un aleyhindeki delillerin ortam dinlemesi ve iletişim tespitlerine dayandığını ve bu delillerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.4219
3 Şubat 2021
● AYM4220, milletvekilliği düşürülen eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesini yayımladı. AYM, Berberoğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyerek, hak ihlali kararı verdi. Kararda, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Berberoğlu’nun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bilhassa
TBMM’ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi AYM’nin çok açık bir
yetki aşımıdır” dedi.4221
8 Şubat 2021
● CHP’li Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin 21 Ocak’ta ikinci kez verdiği hak ihlali kararı üzerine
geçen sefer hapis cezası kararında direnme yönünde karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT
TIR’ları konulu davada yeniden yargılama kararı aldı. Mahkeme Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun
17 Eylül 2020’de verdiği ‘‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlali yönündeki karara 13 Ekim 2020’de direnmişti.4222 Mahkeme, Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamayı durdurma kararı da aldı. Mahkeme, bilgi amaçlı olarak TBMM
Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar örneği gönderilmesine karar verdi.4223 Savcılık
mütalaasında, Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı başvurunun kabul edilebilir bulunduğu kaydedildi.
AYM’nin bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasa tarafından yetkilendirilmiş ve
kararlarının Anayasal olarak bağlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Özetle, “AYM’nin Berberoğlu hakkında
yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin infazın durdurulması, hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” denildi.4224
9 Şubat 2021
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, BBC Türkçe ve VOA Kürtçe muhabiri Hatice Kamer’in, beş
yıl önce Diyarbakır’da haber takibini yaptığı etkinliklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak,
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, paylaşımların kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında iddianamenin içeriği incelendiğinde suçlama konusu yapılan paylaşımların silahlı örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övücü nitelikte olmadığını belirterek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kamer
hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin beraat kararını usul
yönünden bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı.4225
18 Şubat 2021
● AYM, İstanbul’da altı yıl önce bir gösteriyi takip eden gazeteci Beyza Kural Yılancı’yı ters kelepçe takarak kısa süreli gözaltına alan polislerin, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı” ile
“ifade ve basın özgürlüğünün” ihlal edildiği hükmetti. Mahkeme, Kural’a 15.000 lira tazminat ödenmesine
karar verdi. Karar gerekçesinde, “Gazetecilik görevini yapan başvurucunun olayları haberleştirmek dışında
bir maksatla gösterinin yapıldığı bir yerde bulunduğu, polisin o sırada devam etmekte olan gösteriye ilişkin
görevlerini yapmasını engellediği, bir gösterici gibi davranarak polise karşı şiddet kullandığı ya da polis için
herhangi bir tehdit oluşturduğu ileri sürülmemiştir. Soruşturma dosyasında ve neticesinde verilen takipsizlik
kararında başvurucunun haber yapmasının engellenmesinin ve başvurucuya yapılan fiziksel müdahalesinin

https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-faik-bulut-beraat-etti/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/anayasa-mahkemesi-kararinin-uygulanmamasi-nedeniyle-secilme-ve-siyasi-faaliyettebulunma-hakki-ile-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
4221 https://www.haberturk.com/aym-nin-enis-berberoglu-karari-resmi-gazete-de-2960174
4222 https://www.amerikaninsesi.com/a/yeniden-yargilanacak-olan-berberoglu-meclis-yolu-acidi/5769852.html
4223 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mahkemeden-enis-berberoglu-karari-/2137436
4224 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savciliktan-aymnin-berberoglu-kararina-iliskin-mutalaa/2137256
4225 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-kamer-beraat-etti/
4219
4220
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kesinlikle gerekli olduğuna dair herhangi bir tespit ya da açıklama yapılmamıştır. Bunun aksine kamera
görüntüleri dikkatle incelendiğinde başvurucunun keyfi olarak gözaltına alındığı ve kelepçelendiği kanaatine ulaşılmıştır” denildi. Kelepçelemenin polis memurunun görüntüsünü alan başvurucunun küçük düşürülmesi ve başvurucuya bir nevi ders verilmesi amacıyla kasıtlı olarak vücut bütünlüğüne zarar verecek
şekilde gerçekleştirildiği izlenimi oluşturduğu belirtilen kararda, bu nedenle bu durumun insan haysiyetiyle
bağdaşmayan muamele olduğu ifade edildi.4226
23 Şubat 2021
● AYM, paylaştığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün’ün “kişi hürriyeti” ve “güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ve Aygün’e 40.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.4227 Aygün,
Erdoğan’ın, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle açıklamada bulunurken IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası, “IBAN suresi ayet bir, ey IBAN edenler. Biz size ayrı bankalarda IBAN numaraları
verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır”
paylaşımını yapmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” iddialarıyla 2 Nisan
2020’de gözaltına alınan Aygün, 3 Nisan’da tutuklanmış, 5 Mayıs’ta ise tahliye edilmişti.4228
24 Şubat 2021
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam çalışanı Hakkı Boltan’ın üzerine atılı “örgüt
üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi. Boltan, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGC) Sözcüsü olduğu dönemde katıldığı basın açıklamaları, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi olduğu gerekçesiyle yedi buçuk yıldan 15 yıla
kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Boltan, soruşturma kapsamında 30 Eylül 2020’de gözaltına alınmış 2
Ekim 2020’de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.4229
1 Mart 2021
● Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılanan sanatçılar
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in beraatına kararı verdi.4230 Sanatçılar, 21 Aralık 2018’de TELE1’de yayınlanan “Halk Arenası” programında sarf ettikleri sözler nedeniyle yargılanıyordu.4231
3 Mart 2021
● AYM,4232 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, Toplu İş Sözleşmesi’ne taraf sendika
üyesi olmayan işçilerin sözleşmeden doğan geçmişe dönük haklardan yararlanmalarını engelleyen hükmü
iptal etti.4233
4 Mart 2021
● Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir’in 5 Eylül 2019’daki köşe yazısında
kullandığı4234 “AKP bölünecek, hasılı bir doğum olacak bu kesin! Bunu bilen Erdoğan, çocuğun sakat doğması için her şeyi yapıyor. Tam bir böl-parçala-yönet politikası” ifadeleriyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
iddiasıyla yargılandığı davada, suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.4235
6 Mart 2021
● AYM, Basın İlan Kurumu’nun Korkusuz’a verdiği resmi ilan ve reklam kesme cezasını “ifade ve
basın özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.4236 Kararda, basın özgürlüğünün koşullarından birinin de ekonomik imkanların bulunması olduğu, süreli yayınlarda haberin verilmesi için ekonomik imkanların büyük
ölçüde resmi ilan ve reklamların yayımlanmasıyla sağlandığına dikkat çekildi. Kararda, BİK’in resmi ilan
ve reklamların kesilmesi şeklindeki müdahale yetkisinin bir yaptırım aracı değil basının etik yönden niteliklerini artırmaya yönelik bir düzenleme olduğuna vurguda bulunuldu. Kararda, “BİK’in anılan müdahale
4226 https://www.indyturk.com/node/317751/haber/aym%E2%80%99den-gazeteciye-polis-m%C3%BCdahalesi-i%C3%A7in-ihlal-karar%C4%B1-polisinamac%C4%B1-k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk
4227 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/sosyal-medya-paylasimlari-icin-tutuklama-tedbirinin-uygulanmasi-nedeniyle-kisihurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
4228 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hakan-aygunun-iban-tutuklamasina-40-bin-tl-tazminat-6275958/
4229 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hakki-boltan-ilk-durusmada-beraat-etti/
4230 https://www.dw.com/tr/m%C3%BCjdat-gezen-ve-metin-akp%C4%B1nara-beraat/a-56736041
4231 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/metin-akpinar-ve-mujdat-gezen-hakkinda-karar-verildi-6288162/
4232 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/taraf-sendika-uyesi-olmayan-iscilerin-toplu-is-sozlesmesi-hukumlerinden-yararlanmalarini-engelleyen-kuralin-iptali/
4233 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tise-taraf-sendika-uyesi-olmayan-isciler-toplu-is-sozlesmesi-hukumlerinden-yararlanacak/2163181
4234 https://tele1.com.tr/gazeteci-oktay-candemire-beraat-339451/
4235 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-oktay-candemir-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-beraat-etti/
4236 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-korkusuza-verilen-ilan-cezasini-hak-ihlali-olarak-degerlendirdi-1818936
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biçimini başvurulabilecek son çare olarak görmesi basın özgürlüğü açısından hayati önem taşımaktadır”
denildi.4237 AYM kararında4238 “İfade ve basın özgürlüğü ihlal edildi” denildi. Korkusuz, 3 Ağustos 2015’te
eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevden ayrılmasına karşın konutunu boşaltmadığı ve 2.5 milyon liralık
tefrişat yaptığına ilişkin habere yer vermişti. Ala’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Küçükçekmece Başsavcılığı takipsizlik kararı verdikten sonra Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ala’nın tekzip metninin yayınlanmasını kararlaştırmıştı ancak Korkusuz, metni yayınlamamış Ala’da, BİK’e başvurarak tekzibi
yayımlamadığı gerekçesiyle Korkusuz’u şikayet etmişti.4239
10 Mart 2021
● Türkiye’de yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazeteci katılımıyla ve Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği desteğiyle Media for Democracy projesi desteğiyle kurulan Ajans Bizim yayın hayatına başladı. 4240 Ajans Bizim yönetimince yapılan açıklamada, “Gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faaliyet gösteren, serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluşturacak. Abonelerine, politikadan ekonomiye, yargıdan savunmaya, dış haberlerden diplomasiye, eğitimden
bilim ve teknolojiye, sağlıktan çevreye, spordan kültür sanata, turizmden modaya, yerelden küresele hayatın
tüm alanlarından, haber olan her şeyi ulaştıracak” denildi. Türkiye’de ilk kez uygulanarak abonelik gelirlerinin serbest gazeteciler arasında eşit paylaşımına dayalı bir sistemle içerik üreteceklerini belirten yönetim
açıklamasında, “Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere yer ayıracak. Bu
yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek”
denildi.4241
16 Mart 2021
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar ile Sözcü Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Necdet Önemli’nin “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” haberi gerekçesiyle görülen davada, atılı
suçun unsurları oluşmadığından beraatlarına karar verdi. Avşar ve Önemli, “terörle mücadelede görev almış
kamu görevlisini hedef gösterme” suçlamasıyla yargılanıyordu. Her iki gazeteci için de bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası isteniyordu. 4242 Haberde, Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan cumhuriyet savcısının 2002’de görev yaptığı Osmaniye’de soruşturmasını yürüttüğü, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı”
dosyasında “şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı” suçlamasıyla hakkında açılan dava sonunda 10 ay hapis cezası ve para cezası aldığı belirtiliyordu.4243
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gün TV’nin eski sorumlu müdürü
ve yönetim kurulu üyesi Barış Barıştıran’ın Demokratik Toplum Kongresi’ni (DTK) canlı yayınlayarak,
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, yeterli delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.4244 Mahkeme, aynı dosya kapsamında yargılanan DTK Eşbakanlık divanı üyesi Hilmi
Aydoğdu hakkında da beraat kararı verdi. Mahkeme, “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılanan Mustafa
Çukur’a ise bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.4245
18 Mart 2021
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Arif Aslan’ın “örgüt üyeliği” suçlamasından beraatına
karar verdi.4246
● AYM, Barış Pınarı Harekatı’na karşı yapılan basın açıklaması gerekçesiyle beş ay tutuklu kalan
dokuz HDP’linin başvurusuyla ilgili “Kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” haklarının ihlal edildiğine hükmetti.4247 Kararda, başvurucular HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk ile Aydın Salış, Hüseyin Fidanboy, Mehmet Emin Elma, Ali Edebali, Müslüm Kılıç, Necla Yıldız, Songül Çelik ve Şefa Alar’a 40’ar bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda “Başvurucuların

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aymden-basin-ozgurlugu-icin-onemli-karar-6297854/
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/30591
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aymden-basin-ozgurlugu-icin-onemli-karar-6297854/
4240 https://www.birgun.net/haber/yeni-haber-ajansi-ajans-bizim-yayin-hayatina-basladi-337009
4241 https://www.birgun.net/haber/yeni-haber-ajansi-ajans-bizim-yayin-hayatina-basladi-337009
4242 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-seyhan-avsar-ve-necdet-onemli-beraat-etti/
4243 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetemiz-muhabiri-seyhan-avsara-sabikali-savci-haberinden-beraat-1821009
4244 https://artigercek.com/haberler/sur-da-oldurulen-16-yasindaki-rozerin-cukur-un-babasina-hapis-cezasi
4245 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiran-beraat-etti/
4246 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-arif-aslan-beraat-etti/
4247 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/8525
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toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına tutuklama suretiyle yapılan müdahalenin demokratik toplumun gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.4248
20 Mart 2021
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Medya Radar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç’un
“Fuat Avni” paylaşımlarını haberleştirerek, “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçlamasından beraatına karar verdi. Kararda, “Sanık hakkında terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kamu davası açılmış ise de üzerine yüklenen suçun unsurları oluşmadığından
beraatına karar verildiği” denildi.4249
23 Mart 2021
● AYM, “Büyükada Davası” olarak adlandırılan Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi’nin
kurucularından Özlem Dalkıran’ın yaklaşık dört ay tutuklu yargılamasında “Tutuklamanın hukuki olmamasından dolayı kişi güvenliği hakkının ihlal edildiğine” hükmetti4250 AYM, Dalkıran’a 40.000 lira tazminat
ödenmesine karar verdi.4251 Kararda, “Soruşturma makamlarınca söz konusu toplantının gizli olmadığına
ilişkin açıklamalarının aksi ortaya konulamamıştır. Başvurucunun WhatsApp yazışmalarında elektronik cihazların otele gelinceye kadar kapatılmasını söylenmesinin neden suçlamaya konu edildiği ise anlaşılamamıştır. (B.İ.T. ile) Söz konusu telefon görüşmelerinin örgütsel bir ilişki çerçevesinde yapıldığı yönünde bir
tespit ya da iddiada bulunulmadığı görülmektedir. Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir veri de mevcut
değildir” denildi.4252
26 Mart 2021
● AYM 2014’te Eğitim iş Sendikası tarafından düzenlenen “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı” yürüyüşüne katılan öğretmenlere verilen disiplin cezalarına ilişkin başvuruda, “ihtara rağmen dağılmama suçunu”
işlediklerinin kesinleşmediği ve “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” hakkının ihlal edildiğine karar
verdi.4253 Karara muhalif altı üye, Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanan isimlerden oluştu.4254
29 Mart 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına ilişkin protestolarla ilgili “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan öğrenci Ömer Şengel tahliye edildi.4255 Şengel, 2 Şubat’ta tutuklanmıştı.4256 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle dördü tutuklu yedi
kişi hakkında iddianame hazırlamıştı ve altı ay ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları istemişti.4257
1 Nisan 2021
● Danıştay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Basın Kartı Yönetmeliği’nde sürekli basın
kartı ve basın kartı iptallerine dayanarak yapılan maddelerin yürütmesini durdurdu.4258 Danıştay’ın en üst
kurulu olan Dava Daireleri Kurulu, “milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık veya bunları alışkanlık
edinme” ve “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” gibi “muğlak ve keyfi” gerekçelerle
basın kartlarının iptal edilemeyeceğine karar verdi.4259 Kararda ayrıca, yönetmeliğin gazetecileri baskı ve
endişe altında tutacağı belirtilerek, basın kartı verilecek kişilerde aranan kriterleri içeren ilkelerin, bu hakka
keyfi müdahalede bulunulmasını önleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgusunda bulunuldu.4260
ÇGD, basın kartı yönetmeliğinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 14 Şubat 2019’da dava açmıştı.4261 Bu kararı ÇGD, “Gazetecilere giydirilmeye çalışılan deli gömleği yırtılmıştır” açıklamasıyla

https://t24.com.tr/haber/aym-den-dokuz-hdp-li-icin-hak-ihlali-karari,939877
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-denizhan-erkoca-fuat-avni-davasinda-beraat-1821995
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/35203
4251 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-buyukada-davasinda-40-bin-lira-tazminat-karari-41770217
4252 https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesinden_buyukada_davasi_karari_tutuklama_hukuki_degil_33373
4253 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-duzenleme-hakkiyla-ilgili-kararlar/
4254 https://www.indyturk.com/node/335996/haber/aymden-gezi-ve-laiklik-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC-ba%C5%9Fvurusunda-7yekar%C5%9F%C4%B1-6-oyla-iki-farkl%C4%B1-karar
4255 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-universitesi-protestolari-nedeniyle-tutuklu-ogrencilerden-omer-sengele-tahliye1824160#:~:text=Bo%C4%9Fazi%C3%A7i%20%C3%9Cniversitesi'ne%20AKP'li,%C3%B6%C4%9Frencilerden%20%C3%96mer%20%C5%9Eengel%20tahliye%20edildi.&text=Kad%C4%B1k%C3%B6y'de%202%20%C5%9Eubat'ta,sosyal%20medya%20payla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1%20nedeniyle%20tutukland%C4%B1.
4256 https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-protestolari-nedeniyle-tutuklu-yargilanan-ogrencilerden-omer-sengel-e-tahliye,942340
4257 https://gazetekarinca.com/2021/03/bogazici-direnisi-bir-ogrenci-daha-tahliye-edildi/
4258 https://www.amerikaninsesi.com/a/danistay-dan-basin-karti-karari/5839382.html
4259 https://www.gazeteduvar.com.tr/danistay-basin-karti-yonetmeligi-gazetecileri-baski-altinda-tutuyor-haber-1517978
4260 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104011044174000-danistaydan-basin-karti-yonetmeligi-karari/
4261 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cgdden-basin-karti-itirazi-41117546
4248
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4262

duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı hukuka uymaya davet eden ÇGD, “Yaklaşık iki yıl
üç önce yürürlüğe giren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı ‘gazeteciliğin Resmi Gazete yayıncılığına,
gazetecinin de memura’ dönüştürülmek istediği tepkisini gösterip, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı duyurmuştuk. Çünkü bu yönetmelik gazetecileri belli bir kalıba sokma, adeta deli gömleği giydirerek zapt etme amacı taşıyordu. Bilindiği üzere Basın Kartı Komisyonu, kart vermekle görevli bir yapı.
Tüm üyeleri İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen bir komisyon. Bu bile komisyonun göstermelik olduğunun kanıtıdır. Basın kartları basın meslek örgütleri dışlanarak verilemez. Bizim sendikalarımız var, cemiyetlerimiz, derneklerimiz var. Yurt çapında örgütlü gazetecileriz ama kimin gazeteci olduğuna hayatında
bir gün bile gazetecilik yapmamış memurlar karar veriyor” açıklaması yaptı.4263

● İstanbul Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Demirören Medya tarafından aralarında Medya
Koridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’nın da bulunduğu beş şirket temsilcisi aleyhinde “ticari itibarı zedeler nitelikte” haber yaptıkları gerekçeli davada, davalı Batuhan Çolak ve Ajanspress A.Ş. yönünden
feragat nedeniyle reddine karar verdi. Mahkeme, TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hiz. San. ve Tic.
Ltd. Şti. yönünden husumetten reddine karar verdi. Mahkeme, davanın diğer sanıklar yönünden ise esastan
reddine karar verdi. Dava, Kaya haricinde İleri Haber, TELE 1, Aykırı Haber ve Ajanspress ve Demirören
Medya’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan Zeynep Tüzer hakkında “marka ve kişilik
hakları ile ticari itibarının zedelendiği”4264 iddiasıyla açılmıştı. Avukat Zelal Pelin Doğan, “İstanbul 24. İş
Mahkemesi dosyasında gerçeklik doğrulanmaktadır. Haberde kişilik hakları da ihlal edilmemiştir. Kamusal
anlamda da haberde kamunun hakkı vardır” dedi.4265 16 Mayıs 2020’de, Demirören şirketi tarafından Tüzer’in işten çıkarıldığı iddialarını haberleştiren beş haber sitesine dava açılmıştı. Davacı, haber sitelerinden
50.000’er lira ve Tüzer’den 25.000 lira değerinde manevi tazminat talep etmişti.4266
3 Nisan 2021
● İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü4267 yazarı Emin Çölaşan’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verdi. Savcılık mütalaasında, “Köşe yazısının, bir bütün halinde değerlendirildiğinde bizzat Cumhurbaşkanı’nın şahsına yönelik olmadığı, hükümet ve parti politikalarının eleştirilmesi amacıyla sarf edilen sert ve kaba ifadeler olduğu anlaşılmaktadır” görüşüyle Çölaşan’ın beraat ettirilmesini talep etti.4268

5 Nisan 2021
● Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü Demokrasi için Medya,
Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamındaki Basın Evi Destek Aracı’na yapılan başvurulardan
25’inin destekleneceği açıklandı. Üçüncü dönem başvuru sonuçlarına göre, Ankara’dan 11, İstanbul’dan
yedi, Gaziantep’ten iki, Batman, Hakkari, Karabük, Trabzon ve Van’dan birer başvuru desteklenecek.4269
8 Nisan 2021

● Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrat Haber editörü Selda Manduz’un “silahlı terör örgütü
üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verdi.4270 Manduz hakkında yurt dışına çıkma yasağı
şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve dört günlük gözaltı süresi için tazminat ödenmesine de karar verildi.4271
● İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, karikatürist Öznur Kalender’in “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi.4272 Kalender’in yargılanmasına konu olan

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cagdas-gazeteciler-dernegi-gazetecilere-giydirilmeye-calisilan-deli-gomlegi-yirtilmistir-1825191
http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3897&Page=1
https://ilerihaber.org/icerik/demiroreninileri-haberin-de-aralarinda-bulundugu-5-medya-kurumuna-actigi-dava-reddedildi-124709.html
4265 https://www.mlsaturkey.com/tr/demiroren-medyanin-gazeteci-canan-kayaya-actigi-tazminat-davasi-reddedildi/
4266 https://abcgazetesi.com/dava-sonuclandi-gazetecilik-kazandi-384412
4267 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/colasan-beraat-etti-6350731/
4268 https://www.gazeteduvar.com.tr/emin-colasan-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti-haber-1518106
4269 http://media4democracy.org/duyurular/basin-evi-destek-araci-beda-3-dnem-basvuru-sonulari-aiklandi
4270 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-selda-manduz-beraat-etti/
4271 https://gazetekarinca.com/2021/04/gazeteci-selda-manduz-beraat-etti/
4272 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/
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karikatürler, “Cumhur İttifakı’ndaki son durum”, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” ve “Savunma” başlıklarını
taşıyordu.4273
● AYM,4274 olağanüstü hal döneminde4275 “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle medya
kuruluşlarının kapatılmasını ve mal varlığının Hazine’ye devrini öngören KHK’nin ilgili kanun maddesini
anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptaline karar verdi. Söz konusu hüküm, “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaklı ya da bunlarla
irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının
ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakanın onayı ile kapatılmasını ve
bunların her türlü mal varlığının Hazine’ye devrini” düzenliyordu.4276
13 Nisan 2021
● AİHM, kamuoyunda “FETÖ medya yapılanması davası” olarak anılan dava kapsamında bir yılı
aşkın süreyle tutuklu yargılanan ve 2018 yılında “örgüte yardım” suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezasına
çarptırılan Murat Aksoy’un “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğü hakkı” ihlal edildiğine oy
çokluğuyla karar verdi. Aksoy’un suç işlediğinden şüphelenmek için makul bir gerekçe bulunmadığını vurgulayan AİHM, Aksoy’un tutukluluğunun özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal ettiği ve bunun da ifade özgürlüğü hakkına müdahale teşkil ettiğini belirtti. Aksoy’un bireysel başvurusuna ilişkin AYM kararında
hükmedilen tazminatın davanın koşulları göz önüne alındığında açıkça yetersiz olduğunu belirten AİHM,
Aksoy’un bireysel başvuru hakkı kapsamında mağdur olduğunu iddia edebileceğini kaydetti. AİHM, Aksoy’a 11.500 Euro manevi tazminat ile masraf ve giderler için 3.175 Euro ödenmesine karar verdi.4277
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi4278, gazeteci Ahmet Altan’ın suçlanması ve mahkum edilmesine
temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturmayacağı görüşüyle Türkiye’nin hak ihlalinde bulunduğuna hükmetti.4279 Altan’ın 2015’teki darbe girişiminden sonra tutuklu yargılanması ve hapis cezası almasıyla Türkiye’nin 16.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.4280
14 Nisan 2021
● Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Avrupa’ya geçiş çabasındaki mültecileri takip ettikleri için
“askeri yasak bölgeye girdikleri” gerekçesiyle yargılanan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Naci Kaya ve
İdris Sayılğan’ın beraatına karar verdi. Öncesinde avukatlar Sayılğan ve Kaya’nın gazeteciliğinin basın kartına indirgenemeyeceği savunması yaptı4281 Sayılğan ve Kaya hakkında “suç kastının bulunmadığı”, “suç
için kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı” belirtildi.4282
● Adıyaman Gerger Asliye Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin’in “iftira” suçlamasıyla yargılandığı davada, “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraatına karar
verdi. Boğatekin, 2011’de web sitesinde yayınladığı video haber nedeniyle yeniden yargılanıyordu.4283
18 Nisan 2021
● Adana Masası sitesi,4284 yayın hayatına başladı. adanamasasi.com İmtiyaz Sahibi Mehmet Turaçcı, Adana’daki yerel basını daha da ileriye taşımak, şehrin sorunlarını ortaya koyarak çözüm yolları aramak istediklerini söyledi. İnternet sitesi bakımında zayıf durumdaki Adana’da bir eksikliği gidermeye çalıştıklarını belirten Turaçcı, siteden Adana ile ilgili gündem, yaşam, politika, eğitim, kültür sanat, sağlık ve
spor haberlerinin doğru ve hızlı bir şekilde okunabileceğini ifade ederek, “Tarafsız ve ilkelidir. Kullanıcıya
kolaylık sağlayan bir altyapıya sahiptir. İHA (İhlas Haber Ajansı) resmi abonesidir” dedi.4285
19 Nisan 2021

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/boyun-egmeyiz-cizgimizden-odun-vermeyiz-6363689/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/mill%C3%AE-guvenlige-tehdit-olusturdugu-tespit-edilen-olusumlarla-iliskili-medyakuruluslarinin-ilgili-bakanin-onayiyla-kapatilmasi-ve-mallarina-el-konulmasini-ongoren-kuralin-iptali/
4275 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-yayin-organlarinin-kapatilmasina-gerekce-olan-khk-maddesini-iptal-etti-haber-1518617
4276 https://ozgurmanset.net/aym-medya-kuruluslarinin-kapatilmasini-ongoren-kanun-maddesini-iptal-etti/
4277 https://expressioninterrupted.com/tr/aihm-gazeteci-murat-aksoy-icin-ihlal-karari-verdi/
4278https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001209444%22]}
4279 https://www.dw.com/tr/aihm-ahmet-altan-davas%C4%B1nda-karar%C4%B1n%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1/a-57179600
4280 https://www.diken.com.tr/ahmet-altan-turkiyeyi-mahkum-ettirdi/
4281 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242438-askeri-yasak-bolgeye-girdikleri-icin-yargilanan-gazetecilere-beraat
4282 https://ilerihaber.org/icerik/gazeteciler-idris-sayilgan-ve-naci-kaya-beraat-etti-125173.html
4283 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/
4284 https://www.adanamasasi.com/adana-masasi-haber-sitesi-yayin-hayatina-basladi/
4285 http://gazetebayrak.com/adana-masasi-haber-sitesi-yayin-hayatina-basladi/
4273
4274
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● ÇGD, “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri”nde 16 eser kapsamında 22 basın emekçisine ödül
verdi. Murat Ağırel’in Sarmal kitabı “Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü”nü alırken, “FETÖ Borsası”nı konu edinen haberleriyle Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar da “Yılın Haber Ödülü”ne layık görüldü.
“Rafet Genç Haber Ödülü” ve İzmir depreminde yıkılan bir binanın anatomisi haberiyle Esra Yalçınalp,
Mesut Ersöz, Osman Kaytazoğlu’na “Behzat Miser Kent Haber Ödülü” verildi. İran sınırındaki göçmen
kaçaklığına ilişkin haber dizisiyle Hale Gönültaş ile Volkan Nakiboğlu’na “İnternet Haber Ödülü”, “Korona
günlerinde en alttakiler” başlıklı röportajlarıyla Uğur Şahin’e “Röportaj Ödülü” ve 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü eylem fotoğraflarıyla Sedat Suna’ya “İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü” verildi. İstanbul’un
kaybolan deniz kültürüyle Fatima Çelik “TV Belgesel Ödülü”nü, “Melis Danişmend ile KültürSanat” ile
Melis Danişmend “Mahmut Tali Öngören TV Program Ödülü”nü, “Köşedeki Kitapçı”yla Adnan Bostancıoğlu “Radyo Program Ödülü”nü aldı.4286
20 Nisan 2021
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanması nedeniyle Türkiye’nin “ifade özgürlüğü
hakkı” ihlalinde bulunduğuna karar verdi.4287 AİHM, Kılıçdaroğlu’na 11.385 Euro maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.4288 Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde TBMM’de parti grup
toplantılarında yaptığı konuşmalarda Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak dönemin Başbakanı Erdoğan’a
eleştirilerde bulunmuş ve kullandığı ifadeler nedeniyle Türk mahkemelerince 10.000 lira tazminat ödemeye
mahkum edilmişti.4289
● AİHM, 31 Ekim 2016’daki operasyonda tutuklanan Cumhuriyet’in eski yönetici ve yazarlarıyla
ilgili davada verilen mahkumiyet kararında başvurucuların “ifade özgürlüğü hakkı” ile “kişi özgürlük ve
güvenliği haklarının ihlal edildiğine” karar verdi. Türkiye’nin, sekiz başvurucuya 16’şar bin Euro tazminat
ödemeye mahkum etti. AİHM’nin verdiği mahkumiyet kararına Türkiye’nin itiraz etmediği belirtildi. Kararda, “Mahkeme, özellikle başvuranların cezai olarak sorumlu tutuldukları müdahalelerin halihazırda bilinen gerçekler ve olaylara ilişkin kamuoyunda yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu, geleneksel özgürlüklerin kullanımında analiz edildiklerini ve siyasi alanda şiddet kullanılmasını teşvik edecek hiçbir ifade
içermediklerini kaydetmiştir. Başvuru sahiplerinin şiddet isteyen terör örgütlerinin yasadışı amaçlarına hizmet ettiklerine dair herhangi bir kanıt ya da belirti tespit edilmiştir. Bu nedenle AİHS’in 10. maddesine
aykırı davranıldığı tespit edilmiştir” denildi.4290
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü İnci Aydın’ın, “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada, “yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı” gerekçesiyle beraatına karar verdi. Aydın hakkında, Yeni Yaşam’ın 17 Temmuz 2020’de yayınlanan “Yeni
Saldırı Kapıda mı?” haberi gerekçesiyle “propaganda” suçlamasıyla yargılanıyordu.4291
26 Nisan 2021
● AYM’den çıkan “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”, “ifade özgürlüğü” ve “basın
özgürlüğünün” ihlali kararının ardından Bianet’in eski muhabiri Beyza Kural’ın maruz kaldığı polis şiddetiyle ilgili üç polise “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçundan dava açıldı. Polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. “iş
ve çalışma hürriyetinin ihlali”nden yargılanacak. Dava, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 23 Haziran’da görülecek. 6 Kasım 2015’te, İstanbul, Beyazıt’taki YÖK protestosunda, gazeteci Kural, ters kelepçe
takarak gözaltına alınmak istemiş ve kendisine “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil, bunu öğreteceğiz
size” diye bağırılmıştı. Kural, diğer muhabirlerce araya girilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. AYM, Kural’ın “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”, “ifade özgürlüğü” ve “basın özgürlüğünün” ihlal
edildiğine 18 Şubat’ta hükmetmişti.4292
29 Nisan 2021

https://bianet.org/bianet/medya/242687-cgd-2020-nin-basarili-gazetecilerini-belirledi
https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/aihmden-surpriz-kararkilicdaroglunun-ifade-ozgurlugu-hakki-ihlal-edildigi-ic-h179538.html
4288 https://www.dw.com/tr/aihmden-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-i%C3%A7in-tazminat-karar%C4%B1/a-57269324
4289 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihmin-kilicdaroglu-karari-kesinlesti/5860309.html
4290 https://t24.com.tr/haber/aihm-nin-cumhuriyet-davasi-karari-kesinlesti-turkiye-hak-ihlalleri-nedeniyle-8-basvurucuya-16-sar-bin-euro-odeyecek,947238
4291 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-inci-aydin-beraat-etti/
4292 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243098-eski-bianet-muhabiri-kural-a-siddet-uygulayan-polislere-dava
4286
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● AYM, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin ateşlediği gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın hak ihlali başvurusunu haklı buldu. AYM, “eziyet yasağının” kolluk
güçlerinin gerekli olmadığı halde güç kullanması nedeniyle maddi boyutunun, etkin soruşturma yürütülmemesi nedeniyle usul boyutunun ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, yeniden soruşturma
yapmak üzere dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İhlal kararında imzası bulunanlardan
birinin de dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan olduğu kaydedildi.4293
4 Mayıs 2021
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “17-25 Aralık sürecinde eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’a yönelik TBMM’de başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin haberlere getirilen yayın yasağıyla ilgili “hak ihlali” kararı verdi. AİHM, gazeteci Banu
Güven’in, yolsuzluk iddiaları konusunda parlamento soruşturmasına ilişkin bilgilerin herhangi bir ortamda
yayınlanmasına karşı sulh ceza mahkemeleri tarafından alınan “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin başvurusunda, oy birliğiyle işi haber yapmak ve kamuoyunda duyurmak olan Güven’in ihtiyati kararının doğrudan
mağduru olduğuna karar vererek, tazminat talebinde bulunmayan Güven’e dava masraf ve giderleri için
1500 Euro tazminat ödenmesine karar verdi.4294 AİHM, aynı gerekçeyle mahkemeye başvuran hukukçular
Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak’ın ise “tartışmalı yasağın kendilerini nasıl doğrudan etkilediğini”
gösteremediklerini belirterek, mağdur statüsünde olmadıklarına karar vererek, başvuruyu kabul etmedi.4295
6 Mayıs 2021
● AYM, Gezi eylemleri sırasında Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili protestolarda, polis tarafından
darp edildiği gerekçesiyle Şadiye Dilan Doğan’ın başvurusunda “eziyet yasağının ihlal edildiğine”4296 ve
Doğan’a 40.500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, incelenen kamera görüntülerinde,
Shortland marka aracın başvurucuya çarpma anının görülmediği ancak aracın durduğu sırada, başvurucuya
yardım etmeye çalışanlar olduğunu kaydetti. Kararda, “başvurucuya karşı kolluğun güç kullanımının gerekliliğinin ve orantılığının kolluk birimlerince ortaya konulamadığı” belirtildi.4297
18 Mayıs 2021
● AİHM, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait belgeleri haber yaptıkları için “terör örgütüne
üye olmak” gerekçesiyle yargılanan Diken’den Tunca Öğreten ve BirGün’den Mahir Kanaat’ın tutuklanmasını “özgürlük ve ifade özgürlüğü hakkı ihlali” olarak değerlendirdi.4298 AİHM, Öğreten’e 14.000 Euro
manevi, 5.700 Euro maddi olmak üzere toplam 19.700 Euro, Kanat’a ise 14.000 Euro manevi tazminat
ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme her iki başvurucunun mahkeme masraflarının karşılanması için de
2.500’er Euro ödenmesine karar verdi.4299 RedHack, 2016’da dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak’ın mail adresini hacklemiş ve yazışmaları internete sızdırmıştı.4300 Öğreten ve Kanaat, elektronik yazışmaları haberleştirdikleri gerekçesiyle 17-25 Aralık döneminde gözaltına alınarak, Ocak 2017’de
tutuklanarak bir yıla yakın tutuklu kaldıktan sonra Aralık 2017’de şartlı tahliye edilmişti.4301
19 Mayıs 2021
● RTÜK, TRT Spor Yıldız ismiyle yeni bir kanal kurdu. TRT Spor 2 olarak test yayınına başlayan
isim, logo değişikliğiyle devam edecek olan kanala ilişkin tanıtım töreni gerçekleştirildi.4302
21 Mayıs 2021

●

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Melis Alphan’ın Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak”

4293https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesi_gezi_parkinda_gozunu_kaybeden_vatandasi_hakli_buldu_aym_uyesi_fidan_bassavci_fidanin_hatasini_kabul_etti_37064#.YIqVFJBaxAY.twitter
4294 https://yesilgazete.org/aihmden-mahkumiyet-karari-17-25-aralik-haberlerine-yayin-yasagi-ifade-ozgurlugu-ihlali/
4295 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihmden-banu-guven-ve-filiz-kerestecioglu-karari/5877599.html
4296 https://www.gazeteduvar.com.tr/polisin-darp-ettigi-dogan-icin-aym-karari-eziyet-yasagi-ihlal-edildi-haber-1521542
4297 https://halktv.com.tr/gundem/kamera-kayitlarini-inceleyen-aym-hak-ihlali-karari-verdi-457019h
4298 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihmden-redhack-deniz-naki-ve-sedat-dogan-karari/5895025.html
4299 https://www.birgun.net/haber/aihm-redhack-davasinda-ifade-ve-basin-ozgurlugu-hakkinin-ihlal-edildigine-hukmetti-345097
4300 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244258-aihm-redhack-davasinda-turkiye-yi-mahkum-etti
4301 https://tr.euronews.com/2021/05/18/aihm-redhack-davas-nda-ozgurluk-ve-ifade-ozgurlugu-haklar-n-n-ihlal-edildigine-hukmetti
4302 https://www.trthaber.com/haber/gundem/trtnin-yeni-kanali-trt-spor-yildiz-tanitildi-581840.html
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suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi.

4303

Gazeteciler Cemiyeti

Mahkeme, toplanan deliller itibariyle yüklenen

suçun sanık tarafından işlenmediğine işaret etti.4304
27 Mayıs 2021
● Ankara 12. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın iktisatçı-yazar Mustafa
Sönmez’in sürekli basın kartı başvurusuna yanıt vermemesi ve kartı teslim etmemesiyle ilgili idariyi suçlu
buldu. Mahkeme, Sönmez’e, İletişim Başkanlığı’nın sürekli basın kartını teslim etmesi gerektiğine karar
verdi. Mahkeme, İletişim Başkanlığı’nın adalet, hakkaniyet ve kazanılmış hakların korunması ilkesini zedelediğine karar verdi. Sönmez ise, “Beklediğim gibi mahkeme lehime sonuçlandı. Basın kartı bizim emeğimizle hak ettiğimiz bir şey. Kimsenin bunu iptal etme haddine, hukukuna sahip değildir. Bu tür haksızlığa
uğramış herkesin bunu yapması lazım. Bu kararı emsal göstererek hakkını savunması lazım” dedi.4305
28 Mayıs 2021
● Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere 130’un üzerinde ülkede haber yaparken kolaylık sağlayan
Uluslararası Basın Kartı (IPC) başvurularına aracılık edecek.4306 Kart sahibi gazeteciler, haber kaynağına
ulaşma, farklı mekan ve bölgelere girebilmek için tanınma konularında avantaj sahibi olacaklar.4307
8 Haziran 2021
● İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Melike Aydın’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılamasında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraatına karar verdi.4308 Aydın’ın 2018’de cezaevlerinde
başlatılan açlık grevleri, Kaz Dağları eylemleri ve kadın katliamlarına dair yaptığı haberleri gerekçe gösterilerek hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılmıştı.4309
13 Haziran 2021
● Ankara 21. İş Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminat ödenmeyeceğini
ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmayacağını öngören
düzenlemeleri Anayasa’ya aykırılık görüşüyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme’nin başvurusunda,
kıdem tazminatına hak kazanma yönünden en güvencesiz işçiler arasında basının yer aldığına dikkat çekilerek, “19.11.2019 sayılı kararın: ‘toplumu doğru bilgilendirme gibi önemli görevleri bulunan gazetecilerin
bu görevi yerine getirirken, işverenin etkisinden mümkün olduğu kadar arındırılmalı ve bunun içinde ücretlerinin güvence altına alınması gerekmektedir.’ Aynı gerekçe ile basın işçilerinin ücret hakkı kadar kıdem
tazminatı hakkının da güvence altına alınması gerektiği ihtilafsızdır. Oysa, Türkiye’de yürürlükte olan dört
iş kanunu yönünden karşılaştırmalı olarak anlatılmaya çalışıldığı gibi tersine; diğer bütün işçilere göre kıdem tazminatına hak kazanma süresi yönünden en güvencesiz olan basın işçileridir” denildi. Mahkeme,
diğer işçilerde kıdem tazminatına hak kazanmak için işverene ait iş yerinde en az bir yıl çalışmaları gerekirken, basın işçilerinin kıdem tazminatına hak kazanmaları için meslekte en az beş yıl çalışmaları gerektiğini işaret etti. Ayrıca diğer bütün işçilerin kıdem tazminatı hesabında yıldan az süreler ay ve gün olarak
nazara alındığı belirtilerek, sadece basın işçilerinde yıldan az süreler altı aydan az olduğunda nazara alınamadığını ancak altı aydan fazla olduğunda nazara alınabildiği de kaydedildi.4310
15 Haziran 2021
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve sorumlu yazı
işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça’nın, “terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef
göstermek” suçlamasından beraat etmelerine karar verdi. Davaya konusu haberdeki ismin Ankara Garı
önündeki 10 Ekim 2015 saldırısı davasındaki tutanaklarda yer aldığı, bu nedenle aleniyet kazandığı belirtilerek “suçun unsurlarının oluşmadığı” bildirildi. Gazeteciler, “Gar katliamında gizlenen dosya” haberi gerekçe gösterilerek yargılanıyordu.4311

https://www.evrensel.net/haber/433451/gazeteci-melis-alphan-beraat-etti
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melis-alphanin-newroz-paylasimina-beraat/
4305 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244721-mustafa-sonmez-basin-karti-davasini-kazandi
4306 http://www.24saatgazetesi.com/gazeteciler-cemiyetinden-uluslararasi-basin-karti-imkani/
4307 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyetinden-uluslararasi-basin-karti-imkani/
4308 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melike-aydin-beraat-etti/
4309 https://www.evrensel.net/haber/434937/gazeteci-melike-aydin-beraat-etti
4310 https://www.birgun.net/haber/is-mahkemesi-gazetecilerin-kidem-tazminatina-iliskin-duzenlemeye-itiraz-etti-en-guvencesiz-isciler-basinda-348213
4311 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-uludag-ve-akca-ankara-gar-katliami-haberine-acilan-davada-beraat-etti/
4303
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● AİHM, Ömer Çağdaş Ersoy’un 2019’da yaptığı başvuru kapsamında Türkiye’nin Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Kararda,
2012’de ODTÜ öğrencisi olduğu dönemdeki Başbakan Erdoğan’ı eleştirdiği için “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla Ersoy’un 2016’da para cezasıyla cezalandırılması hak ihlali kabul edildi. Ersoy’un konuşması ile ilgili “normal bireylere oranla siyasetçiler için kabul edilebilir eleştiri sınırlarının daha geniş tutulabileceği yönündeki” daha önceki AİHM kararlarına atıfta bulunuldu. AİHM, Türkiye’nin Ersoy’a 4.000
Euro tazminat ödemesini istedi.4312
● AİHM, Adana-Seyhan’da Selma Melike’nin Milli Eğitim Müdürlüğü’nde temizlik görevlisi iken
sosyal medya beğenileri gerekçesiyle işten çıkarılmasını ifade özgürlüğü ihlali4313 olarak değerlendirdi.4314
AHİM, 2019 yapılan başvuru kapsamında Melike’ye 2.000 Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Kararda, “insanların içeriğe ilgilerini göstermeleri ve onaylamaları için sosyal ağlarda ‘beğenilerin’ kullanılmasının, çevrimiçi ifade özgürlüğünü kullanmanın yaygın ve popüler bir biçimi olduğuna yer verildi. Melike’nin 29 Kasım 2015’te Facebook’ta başkaları tarafından paylaşılan siyasal nitelikteki içerikleri4315 beğenmesi 24 Mart 2016’da disiplin suçu sayılmış ve iş akdi sonlandırılmıştı.4316
17 Haziran 2021
● Anayasa Mahkemesi, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Melih Gökçek’in kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği gazeteci Hayko Bağdat’ın tazminatla cezalandırılmasını “ifade
özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.4317 Kararda, “AYM siyasetçilerin, kamuoyunca tanınan kişilerin ve
kamusal yetki kullanan görevlilerin gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda
olduklarını ve bunlara yönelik eleştirinin sınırlarının çok daha geniş olduğunu her zaman vurgulamıştır.
Rahatsız edici de olsa özellikle kendilerine yönelik iddia, itham ve eleştirileri cevaplama konusunda başkalarına nazaran çok daha avantajlı konumda olan siyasilere yönelik eleştiriler nedeniyle başvurucunun manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmesi caydırıcı etki doğurarak kamuoyundaki farklı seslerin susmasına
yol açıp çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir” değerlendirilmesi yapıldı. Ancak AYM üyesi
Selahattin Menteş’in karşı oy kullanıldı.4318
● Balıkesir’de Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’da “Tüm
dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” paylaşımı altına “yav he he” yazan gazeteci Cem Bahtiyar’ın beraatına
karar verdi.4319 Savcılık mütalaasında, “Düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında kaldığı, bahse konu paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların
bulunmadığı” görüşü aktarıldı. Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek, Bahtiyar’ın
beraatına hükmetti. Bahtiyar, “Bir ünlem işareti yüzünden ceza alanlar, cümlesinin sonuna üç nokta koyduğu için ifadeye çağrılan insanlar var. Hiç açılmamış olması gereken buna benzer davalar, çok uzun süreceğini sanmadığım bir vakitte hepimizin alaylı bir gülümsemeyle bahsedeceğimiz bu iddianameler, sanığından müdafisine, mahkeme heyetinden mübaşirine kadar herkes için zaman kaybı. Hiçbir yerinde adaletin
en ufak emaresinin görülmediği bir zamanda verilen bu beraat kararı da ne yazık ki sevindirmiyor” dedi.4320
23 Haziran 2021
● İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM’nin4321 12 Ocak tarihli ihlal kararı doğrultusunda Bianet eski muhabiri Beyza Kural’a4322 yönelik fiziki müdahale nedeniyle üç polis hakkında “iş ve çalışma
hürriyetinin ihlali” suçlamasıyla yeniden yargılamaya başladı. Ancak Mahkeme, Kural’ın avukatı Meriç
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245738-aihm-den-turkiye-aleyhine-2-hak-ihlali-karari
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-210417%22]}
https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-dunya-57478810?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60c8d765ad3dd002dd898f88%26A%C4%B0HM+2012%E2%80%99de+d%C3%B6nemin+Ba%C5%9Fbakan%C4%B1+Erdo%C4%9Fan%E2%80%99a+%E2%80%9Ckudurmu%C5%9F+k%C3%B6pek+gibi%E2%80%9D+diyen+%C3%B6%C4%9Frenci+ve+Facebook+be%C4%9Fenileri+nedeniyle+kovulan+memuru+hakl%C4%B1+buldu%3A+T%C3%BCrkiye+tazminat+%C3%B6deyecek%262021-0615T16%3A37%3A57.617Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A46cb97cd-916a-42c5-b1c3-ce9b01c7f353&pinned_post_asset_id=60c8d765ad3dd002dd898f88&pinned_post_type=share&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom3=BBC+Turkce&at_custom4=38365208-CDF9-11EB-A443-7FED15F31EAE
4315 https://www.diken.com.tr/aihmden-turkiyeye-ifade-ozgurlugunu-hatirlatan-iki-hak-ihlali-karari/
4316 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245738-aihm-den-turkiye-aleyhine-2-hak-ihlali-karari
4317 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/4585
4318 https://graffitihaber.com/haber/7305595/aym-melih-gokcek-karsisinda-gazeteci-hayko-bagdati-ikinci-kez-hakli-buldu-farkli-sesler-susar
4319 https://www.jurnal.net/erdogana-hakaret-davasinda-mahkeme-gazeteci-cem-bahtiyar-icin-hakaret-yok-dedi/
4320 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-cem-bahtiyarin-yargilandigi-erdogana-hakaret-davasinda-mahkemeden-ifade-ozgurlugu-vurgusu-1848142
4321 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/78497
4322 https://twitter.com/b__yaz/status/1407738693293596673
4312
4313
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Eyüpoğlu’nun polisler hakkında ayrıca “darp” ve “tehdit” suçlamalarıyla ilgili ek savunma alınması talebini
reddetti. Mahkeme, sanık polis N. D. hakkında zorla getirme kararı çıkartarak davayı 24 Eylül’e erteledi.
Kural, 6 Kasım 2015’te İstanbul Üniversitesi önündeki YÖK protestosunu takibi sırasında gözaltına alınmasını AYM’ye taşımıştı.4323
26 Haziran 2021
● İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Oda TV’nin “Kumarda Kaybeden Diyanette Kazanır” haberi aleyhine 30.000 liralık tazminat talebini haberde davacıyı küçük düşürücü, aşağılayıcı, hakaret içeren herhangi bir ifadenin bulunmaması nedeniyle reddetti. Kararda, “Davacı dava konusu haber ve fotoğrafların yayınlandığı tarihte dönemin başbakanının oğludur. Davaya konu edilen Davacının kumarhanede çekilen resmi ve paylaşılan haberler ise daha
önceden ‘haber’ olarak yazılı ve görsel basına yansıyarak kamuoyuna mal olmuştur. Davacının ister kendisi
tarafından düzenlensin, isterse Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlensin habere konu organizasyonda çekiliş yaptığı da tartışmasızdır. Bu nedenle dava konusu 31.01.2018 tarihli internet haberinin Anayasanın 26 ve AİHS’nin 10. Maddeleri çerçevesinde ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Dava konusu haberde davacıyı küçük düşürücü, aşağılayıcı, hakaret içeren herhangi bir ifadede bulunmamaktadır” denildi. İstanbul’da 29-30 Ocak tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Avrupa, Asya ve Afrika’dan ülkelerin katıldığı “Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs” konulu toplantıda, 20 kişi için
yapılan Kudüs ziyareti çekilişinde Yıldırım’ın da talihliler arasında duyurulduğu basında yer almıştı.4324
28 Haziran 2021
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği ile Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, Bakırköy Meydanı’nda “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapan iki öğretmen Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat’a uygulanan
3.150 liralık idari para cezalarını iptal etti. Gerekçede, kanunla düzenlenmiş sokağa çıkma yasağı olmadığına ve bu nedenle ceza kesilemeyeceği görüşüne yer verildi.4325 Kararda, “İdari para cezasına dayanak ve
denetime elverişli tutanakların dosyaya ibraz edilmediği, gerekçe gösterilmeden cezanın üst sınırdan uygulandığı, itirazın haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmakla, itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. KHK ile ihraç edilen öğretmenler bu süre içerisinde birçok kez gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.4326
30 Haziran 2021
● Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı’nın (BIRN) düzenlediği “Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri”nde birinciliğe Yeni Çağ’dan “Paranız
Böyle Savruluyor” yazı dizisiyle Murat Ağırel layık görüldü.4327 İkincilik ödülüne Gazete Duvar’dan “Iran
Sınırı: Kurşunlar ve Kurtlar Arasında” yazı dizisi ile Hale Gönültaş ve Volkan Nakiboğlu değer görüldü.
Üçüncülük ödülünü ise Hürriyet’ten “Protokollü Baron: Türk Escobar’a Makam Aracı” haberiyle Fevzi
Kızılkoyun aldı. Jüri ödüllerine ise Evrensel’den “Mevsimlik İşçilikte 14 Gün” haberiyle İsa Örken ile Cumhuriyet’ten “Boğazda Kaçak Var” ve “Bahçenin Kirası Ayda 258 lira” haberleriyle Hazal Ocak değer görüldü.4328
● Diyarbakır Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi, gazeteciler Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Çağdaş Kaplan,
Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’nın, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı
Musa Çitil ile ilgili haberleriyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından
haklarında verilmiş beraat kararını onadı.4329 Gazeteciler, KHK ile kapatılan DİHA’nın, Diyarbakır’ın Sur
ilçesindeki sokağa çıkma yasağı sırasında “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla yayınlandığı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle yargılanıyordu.4330
1 Temmuz 2021

https://t24.com.tr/haber/gazeteci-beyza-kural-i-ters-kelepceyle-gozaltina-alan-polisler-yeniden-yargilanmaya-basladi,961154
https://haber.sol.org.tr/haber/binali-yildirimin-oglu-erkam-yildirim-tazminat-davasini-kaybetti-307986
4325 https://www.indyturk.com/node/380116/haber/mahkeme-eylemci-%C3%B6%C4%9Fretmenlere-kesilen-para-cezas%C4%B1n%C4%B1-iptal-ettisoka%C4%9Fa-%C3%A7%C4%B1kma-yasa%C4%9F%C4%B1
4326 https://bianet.org/bianet/saglik/246384-mahkeme-para-cezasini-iptal-etti-sokaga-cikma-yasagi-kanuni-degil
4327https://ankahaber.net/haber/detay/bati_balkanlar_ve_turkiye_avrupa_birligi_arastirmaci_gazetecilik_odulleri_sahiplerini_buldu_44798#.YNwttcGaJvM.twitter
4328 https://penceretv.com/guncel/bati-balkanlar-ve-turkiye-avrupa-birligi-arastirmaci-gazetecilik-odulleri-sahipler-91849h
4329 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/246556-istinaf-korgeneral-citil-in-actigi-davada-gazetecilerin-beraatini-onadi
4330 https://ozgurmanset.net/citil-davasinda-7-gazeteciye-beraat-onandi/
4323
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● Bitlis Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Bitlis News genel yayın yönetmeni Sinan Aygül, 2019 yılında çocuğa yönelik cinsel istismar olayını haberleştirmesi nedeniyle aldığı hapis cezasının onanmasının
ardından girdiği cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.4331
2 Temmuz 2021

● Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e Konyaaltı Sahili ihalesiyle ilgili soru sorduğu için savcılık talebiyle hakkında dava açılan haberimizvar.net yazarı Ebru Küçükaydın beraat etti. 4332
Küçükaydın, “Yanılmıyorsam dünyada ilk kez basın toplantısında soru sorduğu için bir gazeteci hakkında
dava açıldı. Hukukun geldiği nokta işte bu. Suçlamalardan beraat ettim. İnsan hakları kazandı, adalet kazandı, basın özgürlüğü kazandı” dedi.4333
5 Temmuz 2021
● AYM, Özgür Gündem’in kapatılmasına ilişkin yapılan başvuruda, “ifade ve basın özgürlüğünün
ihlal edildiğine” hükmetti. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Ağustos 2016’da Özgür Gündem gazetesini
“geçici” olarak kapatmıştı. Kararda, “...Özgür Gündem isimli gazetenin sürekli PKK terör örgütü propagandası yaptığı ve silahlı terör örgütünün yayın organı gibi hareket ettiği iddiasıyla ile yetkilileri hakkında soruşturmaya başlanıldığı anlaşılmış olmakla, anılan gazetenin T.C. Anayasasının 28. maddesinin son fıkrası
uyarınca geçici olarak kapatılmasına...” denilmişti. Daha sonra gazete açılmadan 29 Ekim 2016’da KHK ile
tekrar kapatılmıştı.4334
8 Temmuz 2021
● Edirne Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı’nın “128 milyar dolar
nerede?" yazılı olan ancak polis yetkililerince toplatılan pankartların iade edilmesine karar verdi. CHP
Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mayıs’ta il binasının dış cephesinde asılan ve güvenlik güçlerince
sökülen pankart ile ilgili hukuk mücadelesini kazandıklarını, “Birkaç ay önce ‘128 milyar dolar nerede?’
diyen pankartlarımız kaldırıldı. CHP örgütleri olarak hukuksuzluğa uğradık. Biz Edirne örgütü olarak bu
işin peşini bırakmadık. Hukuksal mücadelemizi devam ettirdik ve sonunda Türkiye’ye emsal olacak bir
karar Edirne’den çıktı” sözleriyle açıkladı. Pekcanlı, açıklamanı ardından sökülen pankartı yeniden parti il
binası dışına astı.4335
14 Temmuz 2021
● Samsun 4. Bölge İdare Mahkemesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Yeliz Vurgun’a, 8
Mart ile ilgili bildiri dağıttığı gerekçesiyle verilen bir aylık uzaklaştırma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkı” üzerinden öğrenciye ceza evirilmemesi gerektiğini değerlendirdi.4336
28 Temmuz 2021
● Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Yeniçağ muhabiri İbrahim Akkuş’u darp eden saldırganlar tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Savcılık tarafından yapılan incelemede, Kadir S. ve İsmail Ş.’nin 21 Haziran’da
Akkuş’u darp ettiği ortaya çıktı.4337 Akkuş, Haziran’da Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yeni yapılan devlet
hastanesiyle ilgili müteahhit şirket hatalarını haber yapmaya çalıştığı için darp edilmişti.4338
3 Ağustos 2021
● AYM, başvurucu Hamit Yakut’un 2011’de katıldığı gösteride gözaltına alınması ve hakkında “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” iddiasıyla açılan davada üç yıl dokuz ay hapis
cezasına, mahkum edilmesiyle ilgili “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” ve
“kanunilik ölçütünü karşılamadığına” hükmetti. AYM, Yakut’a 6.000 lira manevi tazminat ödenmesine
https://haber.sol.org.tr/haber/cocugun-istismari-haberinden-ceza-alan-gazeteci-sinan-aygul-tahliye-edildi-308355
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/07/alkoclari-soran-gazeteciye-sorusturma
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/soru-sordugu-icin-dava-acilan-gazeteci-beraat-etti-6517587/
4334 https://artigercek.com/haberler/aym-ozgur-gundem-in-kapatilmasi-hakkinda-ihlal-karari-verdi
4335 https://t24.com.tr/haber/chp-nin-edirne-deki-128-milyar-dolar-nerede-pankartlari-iade-edildi-ve-yeniden-asildi,964656
4336 https://sendika.org/2021/07/ktuden-8-mart-bildirisi-icin-verilen-uzaklastirma-cezasina-yurutmeyi-durdurma-dusunceyi-aciklama-ve-yayma-hurriyetidir625729/
4337 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/247796-samsun-da-belediye-binasi-icinde-gazeteciye-saldiranlar-isten-cikartildi#:~:text=Samsun'da%20belediye%20binas%C4%B1%20i%C3%A7inde%20gazeteciye%20sald%C4%B1ranlar%20i%C5%9Ften%20%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ld%C4%B1,Yeni%C3%A7a%C4%9F%20Samsun%20Muhabiri&text=Samsun'un%2019%20May%C4%B1s%20il%C3%A7esinde,tazminats%C4%B1z%20i%C5%9Ften%20%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ld%C4%B1.
4338 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hastanenin-eksiklerini-haber-yapan-gazeteciyi-dovduler-6498772/
4331
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4339

karar verdi.
AYM, karar örneğini TBMM’ye göndererek ihlallere yol açan maddenin gözden geçirilmesini de istedi. Yakut, 20 Nisan 2011’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Binası önünde yapılan toplantıya katıldığı için gözaltına alınmış, 23 Nisan’da serbest bırakılmıştı. Yakut hakkında Diyarbakır
6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 Aralık 2012’deki kararda “terör örgütüne üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işleme” suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin de
15 Ocak 2014’te kararı onaması üzerine Yakut, 6 Mayıs 2014’te AYM’ye başvurmuştu.4340
9 Ağustos 2021
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oktay Candemir hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla, “kamu görevlisine hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, Candemir’in gazeteci olduğuna dikkat çekilerek, haber içerikli paylaşımlarında “kamu yararı bulunduğu”, “okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir
ifade tarzıyla kaleme alındığı” ve AİHM içtihatlarında gazetecilere “bir dereceye kadar abartma hakkı” tanındığı vurgulandı. Kararda, “Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde
genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana alan evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir” denildi.4341
12 Ağustos 2021
● AYM, Cumhuriyet Üniversitesi’nde yöneticilik yapan Oğuz Demirkaya’nın rektör basın danışmanı hakkında yayımlanan haberlere yorum yazarak “hakaret” gerekçesiyle hapisle cezalandırılmasının
ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.4342 AYM, Demirkaya’ya 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Dosya yeniden yargılama için Sivas 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. AYM’nin
kararında, “Kendisiyle aynı üniversite bünyesinde görev alan müştekiyi hedef alarak yaptığı kabul edilen
paylaşımlarda yer alan ifadeleri başvurucunun hangi amaçla kullandığı ve hangi ifadelerin ne şekilde muhatabını rencide ettiği de mahkeme tarafından değerlendirilmemiştir” denildi, AYM, “Mahkeme, taraflar
arasındaki olayların ve yapılan paylaşımların bütününe bakarak başvurucunun ifade özgürlüğü ile müştekinin şeref ve itibarın korunması hakkı arasında bir denge kurmaya çalışmamış, yalnızca soyut bir değerlendirmeyle yetinerek söz konusu ifadelerin hakaret suçunu oluşturduğunu kabul etmiştir. Kaba olduğu kabul
edilebilecek sözler için hukuk sisteminde daha hafif sayıda müdahale olanağı varken, başvurucunun oldukça
ağır bir ceza olan bir yıl iki ay 17 gün ile cezalandırılması orantısız bir müdahale olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.4343
16 Ağustos 2021
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sosyal medya paylaşımlarıyla “terör örgütü propagandası
yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan JinNews muhabiri Beritan Canözer ifadesi ardından serbest bırakıldı.4344
17 Ağustos 2021
● Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği, “Sosyal Mesafede O An” adlı fotoğraf yarışmasına “Pandemide İlk Cuma” fotoğrafıyla katılan İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç’a üçüncülük ödülü verildi.4345
● Gaziantep merkezli Dünya Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti (DBGC) kuruldu. Kurucu başkanlığını
gazeteci Yaşar Elma ve başkan yardımcılığını ise gazeteci Haldun Özsivil üstlendi.4346
26 Ağustos 2021
● AYM, gazeteci Halit Basık’ın yaptığı haberler nedeniyle “hakaret” suçundan iki yıl beş ay hapis
cezasına çarptırılması nedeniyle “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” hükmetti.4347 Basık’a 13.500
lira tazminat ödenmesine de karar verildi. AYM kararında, “Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmeye,
hatta yönlendirmeye çalışmaları, demokratik bir toplumda kaçınılmazdır. Rahatsız edici de olsa yapılan
4339 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/gosteri-yuruyusune-katildigi-icin-orgut-adina-suc-isleme-sucundan-cezalandirilmanedeniyle-toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-duzenleme-hakkinin-ihlal-edilmesi-pilot-karar/
4340 https://www.gazeteduvar.com.tr/aymden-orgut-uyesi-olmadan-orgut-adina-suc-isleme-cezasi-icin-hak-ihlali-karari-haber-1530523
4341 https://www.mlsaturkey.com/tr/oktay-candemirin-soyluya-hakaret-sorusturmasinda-takipsizlik-karari/
4342 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/15033
4343 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-internetten-yapilan-yoruma-hapis-cezasi-ifade-ozgurlugu-ihlali-haber-1531491
4344 https://m.bianet.org/bianet/medya/248875-gozaltindaki-gazeteci-beritan-canozer-serbest
4345 https://www.iha.com.tr/haber-iha-muhabiri-ahmet-sarikoca-odul-964808/
4346 https://gazianteptime.com.tr/haber/7623172/dunya-bagimsiz-gazeteciler-cemiyeti-kuruldu
4347 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210826-4.pdf
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bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak, toplumdaki ve kamuoyundaki farklı
seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel
olabilir. İlk derece mahkemesinin, başvurucu aleyhine davayı kabul etmesini haklı göstermek için sunduğu
gerekçeler, uygun ve yeterli kabul edilmemiş, başvurucunun Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri kapsamındaki ifade ve basın özgürlüğü haklarına uygulanan sınırlamaların toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği kanaatine ulaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı.4348
27 Ağustos 2021
● Adana Barosu, Adana Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin talebiyle ifade ve basın özgürlüğü kapsamında yargılanan gazetecilere hukuki destek vereceğini duyurdu. Açıklamada, “Gazetecilerin, içinde bulunduğumuz dönemde bu konuda yaşadığı sıkıntıyı iyi biliyoruz. Bu nedenle, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında yazdığı haber ya da attığı tweet nedeniyle yargılanan gazetecilere hukuki destek vereceğiz. Bunun için çalışma başlattık” denildi.4349
31 Ağustos 2021
● AİHM, Türkiye’de Facebook paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan hüküm
giyen imam Resul Üçdağ’ın “adil yargılanma hakkının” ihlal edildiğine karar vererek, Üçdağ’a 5.000 Euro
manevi tazminat ve 1.736 Euro dava masrafı ödenmesine hükmetti. Zamanaşımının çok katı bir şekilde
yorumlandığını belirten AİHM, ayrıca yerel mahkemelerin, bu iki paylaşımla nasıl bir şiddet çağrısı yaptığını açıklayamadığına, yerel yetkililerin ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki dengeyi koruyamadığına hükmetti. Üçdağ, 2015’te Facebook’ta paylaştığı iki fotoğraf nedeniyle ceza almıştı. Yerel mahkeme,
bu iki paylaşımın şiddet çağrısı niteliği taşıdığına ve bu nedenle başvurucunun eyleminin bir terör örgütünün
zorlama, şiddet ve tehditten oluşan yöntemlerini kullanmak için bir özür, meşruiyet ve teşvik oluşturduğuna
hükmetmişti. Daha sonra ise Üçdağ, KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılmıştı.4350
3 Eylül 2021
● AYM, dokuz8Haber genel yayın yönetmeni Gökhan Biçici’nin, Gezi Parkı eylemleri sırasında
haber takip ederken polisler tarafından şiddet görmesini, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğini” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” karar verdi. Kararda, Biçici’nin
gözaltına alınarak görevini yapmasına engel olunmasının makul nedenlerinin belirtilmediği vurgulandı.
Yüksek Mahkeme, polisin bu eylemlerine yönelik, “sorumluların belirlenmesi ve gerekiyorsa cezalandırılması yönünde etkili bir ceza soruşturması yürütülmediği” ve “soruşturmanın özenli ve süratli yürütülmesi
yükümlülüğüne aykırı davranıldığına” karar verdi. Biçici’nin “tazminat talebi bulunmadığından ayrıca tazminata hükmedilmesine gerek görmediği” ifade edilerek, dava masraflarının başvurucuya ödenmesine karar
verildi. Kararın bir örneği, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için soruşturmanın ihlal kararı doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi” amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Biçici’nin polisten şikayetçi
olması üzerine açılan soruşturma, “yeterli delil olmadığı” ve “faillerin tespit edilemediği” gerekçesiyle davaya dönüşmemişti. Biçici’nin İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz da reddedilmişti. Polisler
hakkında açılan disiplin soruşturması da aynı gerekçelerle kadük bırakılmıştı.4351
8 Eylül 2021
● AYM, Kahramanmaraş’ta mülteci barınma merkezi inşaatını protesto etmek isteyen gruba valilikçe yasak konulmasını “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali” olarak değerlendirdi ve başvuruculara
10.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi. 4352 Gerekçesinde, valilik tarafından başvuru konusu barınma
merkezini protesto amaçlı her türlü etkinliğin yasaklanmasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına müdahale olduğunun kabul edilmesi gerektiği bildirildi. Kararda, terör örgütünce provake edilmesine
karşı alınacak tedbir ile başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı arasında adil bir denge
kurulması gerektiği belirtilerek, “Somut olayda yalnızca barınma merkezinin protesto edilmesini amaçlayan

https://m.bianet.org/1/19/249345-kose-yazisini-verilen-hapis-cezasina-aym-hak-ihlali-dedi
https://www.habereguven.com/adana-barosundan-ifade-ve-basin-ozgurlugune-destek/
4350 https://t24.com.tr/haber/aihm-facebook-paylasimi-yuzunden-ceza-alan-imam-icin-hak-ihlali-karari-verdi-turkiye-tazminat-odeyecek,975688
4351 https://sendika.org/2021/09/aym-gazeteci-gokhan-biciciye-gezi-direnisi-sirasindaki-polis-siddetini-basin-ozgurlugu-ihlali-saydi-630348/
4352 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-3.pdf
4348
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etkinlikler yasaklanmıştır. O halde idare, genel olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumdadır” denildi.4353
10 Eylül 2021
● Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP’li eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, kendisini
“Sanat, felsefe düşmanı” ve “Padişahın kapı kulu” gibi ifadelerle eleştirdiği için gazeteci Enver Aysever’e
açtığı manevi tazminat cezası davasını reddetti. Kararda, Aysever’in davaya konu olan 27 Kasım 2015’teki
“Boktan düzenin yetiştirdikleri!”4354 başlıklı yazısı için, “Enver Aysever’in boktan olarak kastettiği şeyin,
ülkenin eğitim sistemi olduğu, bu eğitim sisteminin yetiştirdiği kişilerin de Prof. Dr. Celal Şengör ve davacı
İsmail Kahraman olduklarını ifade ettiği, bunun haricinde hakaret olarak addedilebilecek herhangi bir isnatta bulunmadığı, ayrıca makalede davacının bazı davranışlarının da yerildiği görülmektedir” denildi. Aysever’in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayan mahkeme, “Davacının siyasi kişiliği
de bulunduğundan üçüncü kişiler tarafından yöneltilen eleştirilere katlanma düzeyi de daha yüksek olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Kararda ayrıca, Aysever’in avukatının dört bin 80 liralık vekalet ücretinin
de Kahraman’dan alınmasına karar verildi.4355
● AYM, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden ihraç edilen Yrd. Doç.
Dr. Latife Akyüz’ün burs kazanmasına rağmen hakkında ‘yurtdışı yasağı’ olması gerekçesiyle yaptığı başvurusunda, “yurt dışı çıkış yasağı gerekçesiyle yurt dışında akademik olanaklardan yararlanamaması” gerekçesiyle hak ihlaline uğradığına karar verdi.4356
14 Eylül 2021
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, TGS Diyarbakır temsilcisi Mahmut Oral’ın “örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, Oral’ın üzerine atılı “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına kararı verdi.4357 İddia makamı
esas hakkındaki mütalaasında, Sarmaşık Derneğinin PKK üyelerinin ailelerine ve örgüte müzahir ailelere
yardım ettiğini ileri sürerek, Derneğin Yönetim Kurulu üyesi olan Oral’ın “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan cezalandırılmasını talep etti.4358
15 Eylül 2021
● 13. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri bu yıl kadın hakları savunucusu Avukat Canan Arın ve Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa’ya verildi. Maria Ressa, “Demokrasideki aşınmayı durduracak ve
hukukun üstünlüğünü koruyacak güce sahipsiniz. Suskunluğunuz, rıza gösterdiğiniz anlamına gelir. Hırslarınızın veya korkularınızın gelecek nesillerin değerlerini sakat bırakmasına izin vermeyin” dedi. Canan Arın
ise, “Böyle değerli bir ödüle beni layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Şaşırdım, sevindim, onur
duydum. En güzel örneklerinden biri, zümrüd-ü anka kuşu gibi küllerinden doğan Rakel Dink. Olağanüstü
acısını, eşi değerli yazar Hrant Dink’in öldürülmesinin hemen ardından bu Vakfı kurarak ırkçılığa karşı,
barış için bir umuda çevirmiştir” dedi.4359
18 Eylül 2021
● AYM,4360 Özgür Gündem’in KHK ile kapatılmasına dair verdiği “ihlal” kararının gerekçesinde,
“Süreli yayınların ancak ‘geçici olarak’ kapatılabileceği yönündeki emredici hükme rağmen kapatma tedbirinin geçici olarak uygulanmamasını” anayasaya aykırı buldu. Gerekçeli kararda, KHK’ların 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıktığı hatırlatılarak, gazetenin kapatılmasının
OHAL’in ilanını gerektiren nedenle ilgili olmadığı belirtildi. Kararda, gazetenin kapatılmasına ilişkin bir
tedbir kararı verildiği ancak tedbirin uygulanması öngörülen bir süre belirlenmediği ve yaşanan gelişmelerin
kararın geçici olarak alınmadığı saptandı.4361 AYM, Anayasa’nın 26 ve 28. Maddelerinde güvence altına
alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.4362 AYM, başvurucular Sinan Balık, Leyla
https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/aym-den-gosteri-yasagi-icin-hak-ihlali-karari-584808.html
https://www.birgun.net/haber/boktan-duzenin-yetistirdikleri-96257
https://www.birgun.net/haber/ismail-kahraman-in-enver-aysever-e-actigi-dava-reddedildi-yazi-ifade-ozgurlugu-kapsaminda-358261
4356 https://www.dw.com/tr/aymden-ihra%C3%A7-edilen-akademisyenler-i%C3%A7in-%C3%A7arp%C4%B1c%C4%B1-karar/a-59141512
4357 https://m.bianet.org/bianet/medya/250273-gazeteci-mahmut-oral-ilk-durusmada-beraat-etti#:~:text=Gazeteci%20Mahmut%20Oral%2C%20KHK%20ile,davan%C4%B1n%20ilk%20duru%C5%9Fmas%C4%B1nda%20beraat%20etti.
4358 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mahmut-oral-ilk-durusmada-beraat-etti/
4359 https://bianet.org/1/13/250354-hrant-dink-odulleri-canan-arin-ve-maria-ressa-nin
4360 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/54096
4361 https://www.evrensel.net/haber/443012/aym-ozgur-gundemin-kapatilmasina-dair-verdigi-ihlal-kararinin-gerekcesini-acikladi
4362 https://www.evrensel.net/haber/443012/aym-ozgur-gundemin-kapatilmasina-dair-verdigi-ihlal-kararinin-gerekcesini-acikladi
4353
4354
4355
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Aydoğan, Fatma Tandoğan, Selma İşılak, Zozan Eser, Davut Uçar, Tuba Bulut, Nedim Demirkıran’ın basın
özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez
olduğuna hükmetti. Başvurucuların tazminat talebi reddedildi.4363
● 28. Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri sahiplerine verildi. Türkçe haber
dalında birincilik ödülü, “Valilik ‘Nefes darlığından öldü’ demişti: Kulaklarından ve gözlerinden kan gelmiş” haberiyle Canan Coşkun’a verildi. Jüri Özel Ödülü Diren Yurtsever ve Gökay Başcan’a Kürtçe haber
ödülü, “Ji rûpelên dîrokê 2 stran û helbesteke derbarê kurdan de” haberiyle Kadri Esen’e verildi. Kürtçe
haber dalında Jüri Özel Ödülü ise Sema Çağlak’a verildi. Kadın haberciliği ödülü Jinnews’e verildi. Fotoğraf ödülü ise verilmedi.4364
22 Eylül 2021
● Yargıtay, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, gazeteci Aziz Oruç hakkında Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenci olduğu sırada katıldığı bir eylemle “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten” 2011’de verdiği altı yıl üç aylık hapis cezasını bozdu. Yargıtay, 2018’de kabul ettiği dosyanın
bozulma nedeni olarak Oruç’a fazla ceza verilmesi gerekçe gösterdi. Yargıtay’ın 28 Haziran’da verdiği ortaya çıkan kararda, “tayin olunan cezadan TCK’nin 220/6. fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan düzenleme
uyarınca hukuka, vicdana ve dosya kapsamına uygun, gösterilen indirim miktarı ile orantılı ve makul bir
indirim yapılması gerekirken; oluşa ve dosya kapsamına uymayacak şekilde ve yerinde olmayan gerekçe ile
indirim yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi suretiyle fazla ceza tayini” olduğunu belirterek dosyanın
bozulmasına hükmetti.4365
23 Eylül 2021
● AYM, gazeteci Şaban Sevinç’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı “Yolsuzluk tapeleri olan, ses kayıtları olan, oğluyla rüşvet konuşması olan Cumhurbaşkanlığına aday bile olamaz diye düşünülmüş” ifadeleriyle suçlu bulunmasını hak ihlali kabul etti. Siyasetçilere yönelik eleştirinin sınırlarının
“çok daha geniş” olduğunu vurgulayan AYM, “Cumhurbaşkanına yönelik sözler söyleyen başvurucunun
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis cezası ile cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak toplumdaki
farklı seslerin susturulmasına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine
engel olabilir. Bu nedenle başvuruya konu olayların geçtiği dönemde ve hâlen Cumhurbaşkanı olan müştekiye yönelik sözler söyleyen başvurucunun hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, bilgilendirme ve eleştiride bulunabilme ortamının bir sonucu olan çoğulcu topluma zarar verebilir” değerlendirmesi
yaptı. AYM kararında, “Başvurucunun ifadeleri FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan 17-25 Aralık soruşturmalarının konusunu teşkil eden kayıtlara dayanmaktadır. İlgili ses kayıtlarına
ilişkin tartışma başvurucunun açıklamaları öncesinde yoğun bir şekilde başlamış ve bu husus kamuya mal
olmuştur” denildi.4366
23 Eylül 2021
● İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Turkuvaz Medya Grubu CEO’su Serhat Albayrak’ın, hakkındaki bir habere erişim engeli kararı alınmasına dair paylaşım yapması nedeniyle Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e açtığı 100.000 liralık tazminat davasını reddetti. Akdeniz savunmasında, “Engelception beni de vurmuş” tweetinde davacı Serhat Albayrak ile ilgili sadece “Serhat Albayrak’ın talebi ile” sözlerine yer verildiğini belirterek, “Tweetlerimde kullandığım ifadeleri kullanırken ‘Hakaret kastım yoktur’ diyemiyorum
çünkü bu tweetlerimin nasıl olup da davacının kişilik hakları ile çatıştığı açıklamaya muhtaçtır. Dava konusu
tweetler yönünden ne kişilik haklarına saldırıdan ne de hukuka aykırılıktan bahsedilebilir” dedi.4367
28 Eylül 2021
● İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medyada “Boğaziçi Dayanışması” hesabını yöneterek, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla 7 Şubat’ta tutuklanıp
12 Şubat’ta itiraz üzerine serbest bırakılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/146883
https://m.bianet.org/bianet/yasam/250486-musa-anter-gazetecilik-odulleri-aciklandi
4365 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/250711-yargitay-gazeteci-aziz-oruc-a-verilen-hapis-cezasini-bozdu
4366 https://www.medyakoridoru.com/gundem/cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-emsal-karar-25535/
4367 https://www.birgun.net/haber/serhat-albayrak-in-yaman-akdeniz-e-actigi-erisim-engelini-paylasma-davasina-ilk-durusmada-ret-359708
4363
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Buldağ’ın beraatına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestoların ardından “Boğaziçi Dayanışması” hesabını yönettiği için yargılanan Buldağ’ın avukatı Özgür Urfa, “İddianamede hangi tweetlerin suç olduğuna bile yer
verilmemiş. Bu tweetler ifade özgürlüğü kapsamındadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasına ilişkin protestoların tümünün bu tweet paylaşımlarından dolayı yapıldığı iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi.4368
7 Ekim 2021
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Canan Coşkun, BirGün editörü Can Uğur ve Cumhuriyet muhabiri Ali Açar’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından beraatına karar verdi.4369 Coşkun, Uğur ve Açar, “Berkin Elvan’ı Vurduğu İddia Edilen Polis Görev Yerini
Hatırlamadı”4370 haberi ve BirGün’ün sitesinde yayınlanan “Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının
Sebebi: Katilin İtibarı Zedelenmesin”4371 haberi nedeniyle yargılanıyorlardı.4372
● Ordu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in, “hakaret, küfür
ve tehdit ettiği” gerekçesiyle gazeteci Osman Şahin’e 5.000 lira tazminat ödemesine karar verdi.4373
8 Ekim 2021
● Anayasa Mahkemesi, SoL Haber yazarı Mehmet Kuzulugil ve SoL Haber’in AKP’li o dönemki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in açtığı manevi tazminat davasında mahkum edilmesini hak ihlali yaşandığına hükmetti. AYM, başvurucular Kuzulugil ve SoL Haber’in ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulduğuna karar verdi. Süreçte, Gökçek, Sol Haber yazarı Kuzulugil’in 30 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan “Zorunlu Zorbalık” köşe yazısındaki ifadeler nedeniyle kişilik
haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla dava açmıştı. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım
2017 tarihinde Gökçek’e 4.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.4374
● Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Mayıs 2019’da düzenlenen 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için 18 öğrenci ve bir akademisyen aleyhindeki davada, tüm sanıklar hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan beraatına karar verdi.4375 Mahkeme, sanıklardan biri hakkında ise polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla para cezasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.4376
11 Ekim 2021
● Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun
adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Odabaşıoğlu, 18 Eylül’de “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.4377 Odabaşıoğlu’nun, basına
kapalı gerçekleştirilen ilçe danışma kurulunda, “Bazı belediye başkanlarımızın odalarında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını
kırmasını biliriz” dediği belirtilmişti.4378 Odabaşıoğlu, söz konusu haberleri yalanlayarak, “Cümleler bana
ait değil, tüm haberler asılsız, yalan ve iftiradır” açıklaması yapmıştı.4379
12 Ekim 2021
● Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ruşen Takva hakkında Van’da bir yürüyüşü takip ettiği
gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle” beraatına karar verdi.4380 Takva hakkında Van’da 8 Ocak 2021’de düzenlenmek istenen
bir basın açıklaması ve yürüyüşü takip ettiği için dava açılmıştı.4381

https://medyascope.tv/2021/09/28/bogazici-dayanismasi-hesabini-yonettigi-iddiasiyla-yargilanan-beyza-buldag-ilk-durusmada-beraat-etti/
https://www.dw.com/tr/berkin-elvan-haberinden-yarg%C4%B1lanan-gazetecilere-beraat/a-59434061
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/berkin-elvani-vurdugu-iddia-edilen-polis-gorev-yaptigi-yeri-hatirlamadi-496038
4371 https://www.birgun.net/haber/berkin-sorusturmasindaki-gizlilik-kararinin-sebebi-katilin-itibari-zedelenmesin-106041
4372 https://www.mlsaturkey.com/tr/berkin-elvan-haberleri-yuzunden-yargilanan-gazeteciler-beraat-etti/
4373 https://www.ordugazete.com/ordu-da-belediye-baskani-gazeteciye-5-bin-tl-tazminat-odeyecek/14516/
4374 https://haber.sol.org.tr/haber/melih-gokcek-sola-actigi-davayi-kaybetti-315371
4375 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/odtu-onur-yuruyusu-davasinda-beraat-karari-41912935
4376 https://www.mlsaturkey.com/tr/odtu-onur-yuruyusu-davasinda-karar-cikti/
4377 https://www.dha.com.tr/amp/yurt/chp-denizli-il-genclik-kollari-baskani-odabasioglu-tahliye-edildi/haber-1853448
4378 https://www.cnnturk.com/turkiye/chp-denizli-il-genclik-kollari-baskani-odabasioglu-tahliye-edildi
4379 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogana-hakaretten-tutuklanan-chpli-odabasioglu-tahliye-edildi-haber-1538179
4380 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-rusen-takva-hakkinda-beraat-karari-haber-1538293
4381 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rusen-takva-beraat-etti/
4368
4369
4370

457

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews Kürtçe haber editörü ve Kürt PEN üyesi Roza Metina’nın üzerine atılı “silahlı örgüt üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına
karar verdi.4382 Metina hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi olduğu iddiası ve KHK ile
kapatılan Kürt Yazarlar Derneği üyesi olup evinde yasaklı kitaplar bulunduğu gerekçesiyle “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla dava açılmıştı.4383
14 Ekim 2021
● Trakya Emek gazetesi, Trakya’daki emekçilerin sorunlarına ve işçi haberlerine yer vereceğini belirterek, 15 Ekim’de yayın hayatına başlayacağını duyurdu. İlk sayıda çeşitli sektörlerden emekçilerin gazeteye destek mesajları, devam eden grevlere dair haber ve röportajlar, Çerkezköylü işçilerin kentlerine dair
istekleri ve “Patronların Ensesindeyiz” ağına dair haberler bulunduğu belirtildi.4384
● AİHM, Facebook’tan paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017 yılında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmiş olan Vedat Şörli’nin ifade
özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Türkiye’nin Şorli’ye 7.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. AİHM,
Türk Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına ilişkin 299’uncu maddenin değiştirilmesini isteyerek, düzenlemenin Avrupa hukuk normlarıyla uyuşmadığına hükmetti.4385 Kararda, “Devlet,
Cumhurbaşkanı’nın itibarını savunmayı amaçladığında ona özel bir koruma ayrıcalığı geliştiremez” denildi.
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamalarının kamu yararı olan meseleleri gündeme getirmede birey üzerinde
caydırıcı etki yapabileceğine de vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarıyla ilgili ilk olma özelliği
taşıyan karar, emsal olması açısından önem taşıyor.4386
17 Ekim 2021
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Karşıyaka Belediyesi tarafından verilen Basın Özgürlüğü
Ödülü Çiğdem Toker’e verildi. Toker, basın özgürlüğünden taviz vermeden, özellikle devlet ihaleleriyle
ilgili sergilediği araştırmacı gazetecilik ve kamu çıkarlarını koruyup gözeten yazıları nedeniyle bu ödüle
layık görüldü.4387
20 Ekim 2021
● Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç, JinNews muhabiri
Rojda Aydın, Nurcan Yalçın, Halime Parlak ile birlikte 67 yaşındaki Mehmet Ete, Mehmet Selim Şimdi ve
Hamza Ete’nin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında beraat
kararı verdi.4388 Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından kentte 20 Ağustos 2019’da
yapılan protesto eylemlerini takip eden gazeteciler Kanbal ve Oruç ile JinNews muhabiri Aydın, gazeteciler
Yalçın ve Parlak, polisin protesto eylemine katılanlara uyguladığı şiddetini görüntüledikleri sırada gözaltına
alınmıştı. Beş gazeteci ile birlikte 67 yaşındaki Mehmet Ete, Hamza Ete ve Mehmet Selim Şimdi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şubesinde yedi gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beşi gazeteci sekiz sanığın her biri
için “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”
iddiasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis talep edilmişti.4389
21 Ekim 2021
● AYM, Mersin’de Nevruz mitingine çağrı bildirisini dağıttıkları için hapisle cezalandırılan eski
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz ile eski Eğitim-Sen Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Engin Çelik hakkında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, Yılmaz ve Çelik’in toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Başvuruculara ayrı ayrı 15.000 TL manevi tazminat ödenecek. Eğitim-Senliler 2012 yılında Mersin’de yapılacak Newroz mitingine çağrı bildirileri dağıtırken gözaltına alındı
ve haklarında açılan dava sonucu hapisle cezalandırıldı. Çelik ve Yılmaz “halkı kanuna aykırı toplantıya

https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/251741-gazeteci-roza-metina-beraat-etti
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-roza-metina-beraat-etti/
4384 https://haber.sol.org.tr/haber/trakya-emek-gazetesi-15-ekimde-yola-cikiyor-315861
4385 https://www.dw.com/tr/avrupa-insan-haklar%C4%B1-mahkemesi-tck-299-de%C4%9Fi%C5%9Fmeli/a-59548024
4386 https://www.evrensel.net/haber/445538/aihmden-ilk-kez-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-karari-ozel-bir-koruma-ayricaligi-gelistirilemez
4387 https://www.haberhurriyeti.com/haber/7984597/basin-ozgurlugu-odulu-cigdem-tokere
4388 https://www.mlsaturkey.com/tr/mardinde-kayyum-protestolarini-takip-eden-gazeteciler-beraat-etti/
4389 https://t24.com.tr/haber/mardin-de-kayyum-protestolarini-takip-eden-8-gazeteci-beraat-etti,987072
4382
4383
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kışkırtmak” suçundan hapis cezasına çarptırılmaları sonucu 9 Mayıs 2016’da toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundular.4390
24 Ekim 2021
● Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri”nde Sözcü’den Ali Ekber
Ertürk “Rektörün Torpili” haberiyle, İsmail Şahin de “Katar Emiri’nin annesi, Kanal İstanbul’a nazır 44
dönüm arazi aldı” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. Van’da bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır
yaralanmasına neden olan işkenceyi haberleştiren Cemil Uğur, ÇGD’nin “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül
Töreni’nde”nde Rafet Genç Haber Ödülü’ne layık görüldü. Uğur, Yeni Şafak tarafından hedef gösterildiğini
belirterek, “Sırf birkaç kuruş fazla kazanma mantığıyla tüm muhalifleri ‘terörist’ ilan eden bu zihniyetin
gazetecilikle bir alakası olmadığını, aksine mesleğimize zarar verdiğini görmek lazım” açıklaması yaptı.
Ayrıca haber ödülü Miyase İlknur ve Seyhan Avşar’a, röportaj ödülü ise Filiz Zeyrek ve Uğur Şahin’e
verilirken, dayanışma ödülü de Çorlu Aileleri ve tüm sağlık emekçileri adına Türk Tabipleri Birliği’ne verildi.4391
28 Ekim 2021
● Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın kapatılan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gazeteci Aziz Oruç hakkında “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten” altı yıl üç ay hapis
cezası aldığı dosyayı bozmasının ardından Oruç’un beraat etmesine karar verdi. Mahkeme kararında, “Her
ne kadar sanıklar hakkında ‘örgüt üyesi olma’ suçundan iddianamede yazılı Kanun maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğine dair, her türlü
kuşkudan uzak, mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, CMK’nın 223/2e maddesi uyarınca sanıkların delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verildi” denildi. İzmir 8. Ağır
Ceza Mahkemesi, gazeteci Oruç hakkında 2011’de Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenci olduğu sırada bir eyleme katıldığı için “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten” altı yıl üç ay hapis
cezası vermişti.4392
30 Ekim 2021
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, TGS Ankara Şubesi’nin 10 ayrı olayda muhabirlerin işlerini yaptığı sırada engellemelerine ilişkin “polisin görevi kötüye kullanma” ve “zor kullanma” yetkisini aşmakla
ilgili itirazını inceleyerek, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.4393 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “TGS Ankara Şubesi, suçun mağduru değil ancak mağdurlar şikayetçi olabilir” diyerek takipsizlik
kararı vermişti. TGS avukatları, karara itirazda bulunmuştu.4394
● İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki görevinden 29 Ekim 2016’da OHAL KHK’sı
ile ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut görevine iade edildi.4395 Karabulut, “Barış Akademisyenleri
olarak toplumda bilinen ve aynı üniversitede beraber iş güvencesi, demokratik üniversite mücadelesi verip,
tarikatların, cemaatlerin üniversitelerde kadrolaşmasını engelleyen yoldaşlarım iade edilmeden asla ama
asla içim huzur ile dolmayacak” dedi.4396
31 Ekim 2021
● AYM, sulh ceza hakimlerinin verdiği erişim engeli kararlarına karşı yapılan dokuz ayrı başvuruda,
“ifade ve basın özgürlüğü ihlali” kararı verdi. İhlallerin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararların birer örneği ilgili sulh ceza hakimliklerine gönderildi. Ayrıca her başvurucuya 8.000
lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme “pilot” olarak tanımlanan kararı yeni düzenleme
yapılması için Meclis’e gönderdi. Meclis bir yıl içinde yeni düzenleme yapılmazsa bu yönde yapılan tüm
başvurularda ihlal kararı verecek. Mahkeme önünde benzer pek çok başvurunun bulunduğuna dikkat çekerek bu dosyaların hepsinde ihlal kararı verilerek, erişim engellerinin kaldırılmasının sağlanabileceği ancak
bu durumun yeni ihlallerin önüne geçmeyeceğini belirtti. Kararda, yapılacak yeni düzenlemeye göre erişim
engeli usulünün kapsamı hukuki ve yeterli açıklıkta olmalı. Erişim engeli için acil toplumsal ihtiyaç
https://www.birgun.net/haber/aym-bildiri-dagitirken-gozaltina-alinan-ve-hapis-cezasina-carptirilan-egitim-sen-uyelerini-hakli-buldu-362863
https://www.mlsaturkey.com/tr/cemil-ugur-muhalifleri-terorist-ilan-eden-zihniyetin-gazetecilikle-alakasi-yok/
4392 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-aziz-oruc-beraat-etti
4393 https://twitter.com/TGSAnkaraSubesi/status/1454359196154142727?ref_src=twsrc%5Etfw
4394 https://t24.com.tr/haber/gazetecileri-engelleyen-polislerin-sorusturmasi-yeniden-acildi,989570
4395 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/khk-magduru-akademisyen-savas-karabulut-goreve-iade-edildi-1880833
4396 https://www.evrensel.net/haber/446551/khk-magduru-akademisyen-savas-karabulut-goreve-iade-edildi
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zorunluluğu getirilmeli. Kamu makamların müdahale sınırı ortaya konulmalı. Keyfi uygulamalara yol açmayacak güvenceler oluşturulmalı. Erişim engelli kararları istinaf ve temyiz denetimine açılmalı. Sulh ceza
hakimlikleri erişim engeli kararlarına son çare olarak başvurmalı.4397
2 Kasım 2021
● İzmir Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “tımarhane müdürü” diyerek
paylaşım yapan Nesin Matematik Köyü’nün kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla yargılandığı davada, beraat kararı verdi. Avukat Ergin Cinmen, “Müvekkilimiz Nesin’i bir
vatandaş CİMER üzerinden ihbar etmiş. Bunun üzerine açılan davada bizde savunma yaptık ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini istedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Cumhurbaşkanına hakaret diye bir suçun olmamasıyla ilgili kararını hatırlattık. Yaptığımız savunma sonrasında müvekkilimiz Nesin hakkında beraat kararı verildi” dedi.4398
5 Kasım 2021
● Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, 60’ıncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İHA’ya dört ödül verildiğini duyurdu. Cihan Hayırsevener Ödülü gazeteci Ömer Kantarlıoğlu’na, Otağ Fırıncıoğulları Özel
Ödülü gazeteci Miraç Kaya’ya, Reşit Kıpçak Özel Ödülü gazeteci Emrah Doğan’a, Ekrem Balıbek Özel
Ödülü gazeteci Mahmut Acargöz’e, Nejat Akpınar Özel Ödülü gazeteci Ümit Ulus’a, Ahmet Aydemir Özel
Ödülü gazeteci Ş. Tarık Sürmelioğlu’na, Hasan Basri Atılganer Özel Ödülü gazeteci Tufan Dalgıç’a, Emrah
Sağdıç Özel Ödülü gazeteci Emrah Elmas’a ve Cevdet Demiray Özel Ödülü gazeteci Suat Salgın’a verildi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, “Anadolu basını desteklenmeli ve teşvik edilmeli”
çağrısında bulundu.4399
9 Kasım 2021
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ayşe Kara hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılanmasında, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığına hükmederek, beraat kararı verdi.4400 Kara, 26 Haziran 2020’de gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diyarbakır
Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianamesinde, Demokratik Toplum Kongresi’nde delege kartı bulunması ve
KHK ile kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) üyesi olması “örgüt üyeliği” suçlamasına delil olarak
gösterilmişti. İddianamede, Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi olduğu ileri sürülen Kara’nın, yine 2016
yılında Mardin’de gazeteci olarak takip ettiği bir yürüyüşe “eylemci” olarak katıldığı öne sürülmüştü.4401
11 Kasım 2021
● TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kent Planlama Basın Ödülü’ne bu yıl SoL Haber muhabiri Aslı
İnanmışık’a layık görüldü. Açıklamada, “Kent Planlama Basın Ödülleri, her yıl düzenlenen 8 Kasım Dünya
Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamusal
alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptıkları katkıların yanı
sıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri
düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya basın mensuplarına verilmektedir. Şubelerimizden gelen öneriler
doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıda isimleri belirtilen basın kuruluşlarına/mensuplarına
2021 Yılı Kent Planlama Basın Ödülü verilmesi uygun görülmüştür. Kent planlama bilimine gösterdikleri
duyarlılıktan dolayı bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.4402
12 Kasım 2021
● Danıştay 10. Dairesi, kamuya açık alandaki olaylarda görüntü yasağı uygulanması gerektiğine
ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesini, temel hak ve hürriyetler kapsamındaki
“haberleşme hürriyeti”ne aykırı olarak değerlendirdi. Daire, genelgeyle EGM’nin “basın hürriyetine kural
ve sınırlamalar getirdiğini” belirterek, hukuka uyarlık ilkesine uygun bulmayarak oy çokluğu ile yürütmesini durdurdu.4403 Daire, aldığı kararda “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği
https://www.haberturk.com/son-dakika-aym-den-keyfi-erisim-engeli-kararina-fren-3238406
https://www.birgun.net/haber/prof-dr-ali-nesin-cumhurbaskanina-hakaret-davasindan-beraat-etti-364264
4399 https://www.sha.com.tr/genel/balikesir-gazeteciler-cemiyetinden-ihaya-4-odul-h94235.html
4400 https://politikahaber.org/gazeteci-ayse-karaya-beraat/
4401 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ayse-kara-beraat-etti/
4402 https://haber.sol.org.tr/haber/sehir-plancilari-odasindan-sola-basin-odulu-318056
4403 https://www.ntv.com.tr/turkiye/emmiyetin-goruntu-kaydi-genelgesi-danistaydan-dondu,X-m2M-W67Eml925zAMeQaQ
4397
4398

460

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2021 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.4404
13 Kasım 2021
● Uluslararası Yayıncılık Derneği (AIB) tarafından ilk kez verilen Basın Özgürlüğü Ödülü Amerika’nın Sesi’ne (VOA) verildi. VOA’nın ödülü almasında, Türkiye’de AKP iktidarı boyunca basın özgürlüğündeki gerilemeyi incelendiği “Turkey: Breaking the Silence” belgeseli, “Afganistan’da Özgür Basın Hayatta Kalacak mı?” başlıklı seri yazı ve Myanmar’da askeri darbeden bu yana özgür basına uygulanan baskılarla ilgili yayınlar etkili oldu. VOA Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez, “VOA dünyada basın özgürlüğünün korunması ilkesine bağlı bir kurum. Ancak VOA’de çalışan birçok gazeteci, ifade özgürlüğünün ve
bağımsız gazeteciliğin kısıtlandığı ülkelerde çalışıyor. AIB’in ödül jürisinin, VOA’in bu konunun öne çıkarılmasına verdiği önemi ve çabalarını görmüş olması çok memnun edici” dedi.4405

15 Kasım 2021
● Ankara 9. İdare Mahkemesi, Avukat Dursun Küçük’ün hem Zonguldak Belediyesi’nin hem de
AKP’li Belediye Başkanı Ömer Çelim Alan’ın Twitter hesaplarına erişimine yönelik engelleme yapılmasıyla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun ayrımcılık ihlali olmadığı yönündeki kararının
iptaline hükmetti. Mahkeme, kararında “Zonguldak Belediyesi’nin Twitter hesabının bilgiler bölümünde
‘Zonguldak Belediyesi Resmi Twitter Hesabı’ ifadesine yer verilmesi ve hesaptan Zonguldak Belediyesi’ne
ilişkin kamusal duyurular yapılması birlikte değerlendirilerek, bu hesabın kamusal nitelik taşıdığı ve vatandaşların kamu hizmetlerine katılmaları ve bu hizmetlerden haberdar olma aracı niteliği taşıdığı sonucuna
varıldı” denildi. Küçük, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın İçişleri Bakanı Soylu’nun istifasını Erdoğan’un kabul etmemesi üzerine “Emrindeyiz Sayın Bakanım” paylaşımı yapmasını eleştirmesi
üzerine Zonguldak Belediyesi’nin resmi Twitter hesabını takip etmesi engellenmişti.4406
16 Kasım 2021
● TGS ile Cumhuriyet’i de bünyesinde bulunduran Yenigün Haber Ajansı arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. Mali ve sosyal hakları belirleyen iki yıllık sözleşmeye göre çalışanlar ilk yıl için
yüzde 14, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca tüm çalışanlara ayda 685 lira yemek
ücreti ve bayramlarda 250 lira verilmesi kararlaştırıldı. Cumhuriyet’te 18 yıl aradan sonra imzalanan TİS’e
TGS adına genel başkan Gökhan Durmuş, Yenigün Haber Ajansı adına yönetim kurulu üyesi Osman Özer
imza attı.4407
17 Kasım 2021
● Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Dindar Karataş’ın “örgüt üyeliği” suçlamasında
isnat edilen suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını belirterek beraatına hükmetti. Karataş, cezaevlerine ilişkin yaptığı haberler nedeniyle yargılanıyordu.4408
18 Kasım 2021
● Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, OdaTV Ankara Haber
Müdürü Müyesser Yıldız’a bir liralık tazminat ödemesine karar verdi.4409 Mahkeme, davalı Soylu’nun
“PKK sevicisi” olarak suçladığı Yıldız’a 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasal faizi ile tazminat ödenmesi
gerektiğine hükmetti.4410 Yıldız, kazandığı tazminatı “çerçeveletip, duvarına asacağını” söyledi.
19 Kasım 2021
● Tekirdağ Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi, Şarköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Sevim’in
şikayeti üzerine Şarköy’ün Sesi Yazı İşleri Müdürü Yakup Önal’ın “kişisel bilgileri yaymak” iddiasıyla

evrensel.net/haber/447489/danistay-polis-mudahalesinde-goruntu-cekme-yasagini-oy-birligiyle-durdurdu
https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-sesi-voa-basin-ozgurlugu-odul/6312030.html
4406 http://www.pusulagazetesi.com.tr/omer-selim-alanin-twitter-engeline-yargi-ayrimcilik-dedi-191404-haberler.html
4407 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tgs-ile-cumhuriyet-arasinda-sozlesme-imzalandi-1885066
4408 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253463-gazeteci-dindar-karatas-a-orgut-uyeligi-nden-beraat
4409 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahkemeden-suleyman-soyluya-kotu-haber-1885778
4410 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahkemeden-suleyman-soyluya-kotu-haber-1885778
4404
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yargılanmasında beraat kararı verdi. Gazeteci Önal, Sevim’in yaşadığı site önündeki sahile taş döşenmesini
Aralık 2019’da haberleştirmesi nedeniyle yargılanıyordu.4411
● AİHM, Edirne Cezaevi’nde “Atılım” gazetesine izin verilmemesi nedeniyle Mehmet Çiftçi’nin
başvurusu kapsamında “ifade özgürlüğü ihlali” yaşandığını belirterek, Türkiye’nin 1.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.4412 Çiftçi, ihlal başvurusunu reddeden AYM’nin önceki kararlarıyla tezat bir
karar verdiğini belirterek, AİHM’e başvurmuştu.4413
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir’in “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, suçun işlendiğine yönelik yasal unsurların oluşmadığını belirterek beraatına karar
verdi.4414 Candemir, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle yargılanıyordu.4415

20 Kasım 2021
● Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri New York’ta düzenlenen törenle bu yıl Belarus’tan Katsiaryna Barysevich, Guatemala’dan Anastasia Mejía, Mozambik’ten
Matías Guente ve Myanmar’dan Aye Chan Naing verildi. Gwen Ifill Basın Özgürlüğü Ödülü’nün sahibiyse
Çinli gazeteci Jimmy Lai oldu.4416
● KKTC’de Basın Emekçileri Sendikası’nın bu yıl ifade özgürlüğü temasıyla 20’ncisini gerçekleştirdiği Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nde, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer’e Basın
Emekçisi Ödülü ve Kıbrıs Postası muhabirlerinden Mustafa Baflı’ya Genç Basın Çalışanı Ödülü verildi.4417
23 Kasım 2021
● Ankara Bölge İdare Mahkemesi (istinaf), Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin Mayıs 2021’de gazeteci Mustafa Sönmez’in 32 yıllık “sürekli basın kartını” yenilememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı aleyhine verdiği kararı onadı. Mahkeme, Sönmez’e “sürekli basın kartı”nın teslim edilmesi gerektiğine karar verdi. Sönmez, “Sarı basın kartımın üstüne yatmaya yeltenen pergolacı Fako’nun İletişim
Başkanlığı’yla ilgili idare mahkemesine açtığım davayı kazanmış, kartımı almıştım. Fakolar hazmedemedi,
istinaf mahkemesine gittiler. Ama istinaf, kararı onadı. Fako’nun eli boş kaldı. Benzer mağduriyet yaşayanlar, ileri” paylaşımını yaptı.4418
24 Kasım 2021
● AYM, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Batur’a Facebook’ta paylaştığı “Yıldız Teknik Üniversitesi’ni Menzilciler mi yönetiyor” haberi nedeniyle okul yönetimince disiplin soruşturması ve bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verilmesini “eğitim” hakkı ihlali olarak kabul etti. AYM, ihlal sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere yeniden yargılama yapılması için kararı idare
mahkemesine göndermeye Batur’a 5.000 lira manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verdi.4419 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, rektörlükçe verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık
olmadığına karar vermişti. Batur ise, 2018 yılında AYM’ye başvurmuştu. Batur, 10 Ekim 2016 günü Facebook’taki kişisel hesabında SoL Haber portalında söz konusu haberi yayınlamıştı.4420 AYM kararında ise,
“Kuşku yok ki eğitim kurumunun disiplininin sağlanması meşru bir amaç olmakla birlikte söz konusu amacı
gerçekleştirmek amacıyla bireyin ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak yahut kullanılmasını aşırı zorlaştıracak müdahaleler kabul edilemez. Hukuka aykırı olması nedeniyle haberi yapan kişilerin sorumlulukları
yoluna gitmek mümkünken haberin yayımlanmasından sorumlu olmayan kişilerin haberi paylaşmaları nedeniyle sorumlulukları açıklanmadan cezalandırılmaları kamuyu ilgilendiren konularda serbest ve açık tartışmaların önlenmesi sonucunu doğuracaktır. Aksinin kabulü bilgi ve haberin paylaşılmasını zorlaştıracak,

https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253585-baskan-yardimcisinin-huzurumuz-kacti-diye-actigi-davada-gazeteciye-beraat
https://www.mlsaturkey.com/tr/aihm-atilim-gazetesinin-cezaevine-sokulmamasi-ifade-ozgurlugunun-ihlalidir/
https://m.bianet.org/1/19/253428-aihm-atilim-gazetesinin-cezaevine-sokulmamasi-hak-ihlali
4414 https://www.mlsaturkey.com/tr/oktay-candemir-orgut-propagandasi-ile-yargilandigi-davada-beraat-etti/
4415 https://kronos34.news/tr/gazeteci-oktay-candemir-orgut-propogantasi-davasinda-beraat-etti
4416 https://www.amerikaninsesi.com/a/cpj-2021-basin-ozgurlugu--odulleri-sahiplerini-buldu/6320567.html
4417 https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n400866-kutlu-adali-basin-odulleri-kapsaminda-canan-onurer-ve-mustafa-bafli-odullerini-aldi
4418 https://www.gercekgundem.com/medya/314197/iletisim-baskanligi-istinafa-goturmustu-basin-karti-davasinda-zafer-gazetecinin
4419 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/20182
4420https://www.yenicaggazetesi.com.tr/anayasa-mahkemesi-paylastigi-haber-nedeniyle-ceza-alan-ogrenciyi-hakli-buldu-tazminat-verilmesine-hukmetti488846h.htm
4411
4412
4413
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bir ülkede demokrasinin varlığı konusunda turnusol kağıdı işlevi gören ifade özgürlüğünün varlığını tartışılır hale getirecektir” değerlendirmelerinde bulundu.4421
● AİHM, Ahmet Şık’ın Cumhuriyet muhabirliği döneminde “terör örgütü propagandası” ve “örgüte
yardım” suçlamalarıyla hukuki dayanağı olmadan bir buçuk yıl süreyle tutuklu yargılanmasını AİHS’e aykırı buldu. AİHM, Türkiye’yi 16.000 Euro tazminata mahkum etti. Mahkeme, AİHS’nin 5. ve 10. maddeleri
uyarınca Şık’ın tutukluğuyla özgürlüğünün ve aynı zamanda ifade özürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek, Şık’ın yaptığı haberlerin gazetecilik faaliyetleri içinde olduğuna dikkat çekti.4422
25 Kasım 2021
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Fatih Gönül’ün “silahlı
terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında, isnat
edilen suçların unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.4423
28 Kasım 2021
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 30 Kasım’da Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik
Teşvik Yarışması Ödül Töreni’nde verilecek olan Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahibinin Sözcü
yazarı Çiğdem Toker olacağını açıklandı.4424
2 Aralık 2021
● Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli’nin, 6 Mayıs
2021 tarihinde Twitter hesabından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 49. ölüm yıldönümü ile
ilgili paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılanmasında, suç ve suç unsuru
bulunmadığını belirterek beraatına karar verdi. Özkefeli, “Vatan sevdaları tam bağımsız Türkiye idealleri
Antiemperyalist oluşları nedeni ile suçlu idiler! Yaşasın tam bağımsız Türkiye ve bu yolda mücadele edenler. Üç fidan, üç̧ cesur yürek. 6 Mayıs 1972’de katledişlerinin 49. yılında saygı ile anıyoruz. Deniz Gezmiş̧,
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan” diye yazmıştı. Özkefeli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütünü övme ve terör propagandası yapmak suçundan 24 Mayıs’ta soruşturma açmış ve iddianame düzenlemişti.4425
6 Aralık 2021
● Danıştay 10. Dairesi, Gazeteciler Cemiyeti ve Medya Hukuk Çalışmaları Derneği’nin4426 (MLSA)
ayrı ayrı yaptığı başvuru kapsamında, basın mensuplarının ses ve görüntü kaydı almasını engelleyen İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesinin iptaline ilişkin başvurusunda, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, Gazeteciler Cemiyeti’nin geçtiğimiz haziran ayında hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal istemiyle açtığı davada, EGM’nin Cemiyet ile ilgili dava açma ehliyetinin bulunmadığı ve davaya konu genelgenin icrai nitelikte olmadığı dolayısıyla genelgenin idari davaya konu edilemeyeceğine yönelik iddialarını ise yerinde bulmadı. Kararda, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
atıfta bulunularak, haberleşme hürriyeti, özel ve aile hayatına saygı hakkı ile ifade özgürlüğüne yönelik
sınırlamaların yalnızca yasayla öngörülen hallerde yapılabileceğine vurgu yapıldı. Daire değerlendirmesinde Anayasa’nın 22’nci maddesine göre, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin
gizliliğinin ise esas olduğu, bu hakkın, yasada belirtilen sınırlama sebeplerine bağlı olarak usulüne göre
verilmiş hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı
emri uyarınca sınırlandırılabileceği belirtildi.4427
● Cumhuriyet yönetimi, iş akdi feshedildiği açıklanan sekiz gazeteciyle ilgili işe geri alınma kararı
verdi. Açıklamada, “Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur. Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu
karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını
bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir. Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir
ön koşuldur. Cumhuriyet’te iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi
https://t24.com.tr/haber/paylastigi-haber-yuzunden-ceza-alan-ogrenci-tazminat-kazandi,995649
https://www.dw.com/tr/aihmdeki-ahmet-%C5%9F%C4%B1k-davas%C4%B1nda-hak-ihlali-karar%C4%B1/a-55713355
4423 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253915-diha-eski-calisani-fatih-gonul-e-beraat
4424 https://www.haberizlenim.com/yilin-basin-ozgurlugu-odulu-cigdem-tokere-25299h.htm
4425 https://t24.com.tr/haber/deniz-gezmis-paylasimi-nedeniyle-yargilanan-add-samsun-sube-baskani-ozkefeli-beraat-etti,997830
4426 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsanin-ses-ve-goruntu-yasagi-genelgesine-actigi-davada-yurutmenin-durdurulmasi-karari/
4427 https://www.24saatgazetesi.com/danistay-emniyet-genel-mudurlugunun-10-daire-gazeteciler-genelgesine-dur-dedi/
4421
4422
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gereklidir” denildi. Cumhuriyet’te, sekiz gazetecinin işten çıkarılmasıyla başlayan süreç, gazetenin Genel
Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasına neden olmuş yerine ise vekaleten Arif Kızılyalın getirilmişti.4428
8 Aralık 2021
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk
ve serbest gazeteci Sertaç Kayar’ın “örgüt adına eylem ve faaliyette bulunma” iddiasıyla soruşturmalarında,
takipsizlik kararı verdi. Gazeteciler, Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016’da zırhlı polis aracına yönelik bombalı
saldırının yaşandığı yerde haber takip ettikleri sırada gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen ters kelepçeyle gözaltına alınmışlardı. Kararda, gazetecilerin bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri veya örgüt üyesi
oldukları yönünde herhangi bir şüphe ve delil bulunmadığı ifade edilerek, gazeteciler hakkında kamu adına
kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığı belirtildi.4429
● Uluslararası Şeffaflık Derneği, “Şeffaflık Ödülleri” kapsamında BirGün yazarı Timur Soykan’a
medya kategorisi dalında ödül verdi. Açıklamada, “Türkiye’nin mafya-siyaset-devlet üçgeni hakkında cesurca çalışmalar yürüten ve gittikçe zorlaşan araştırmacı gazetecilik mesleğini sürdüren nadir kişilerden olan
Soykan, yolsuzluk, organize suç örgütleri ve kaçaklık gibi alanlarda kamuoyunu aydınlatmaya devam etmektedir” denildi.4430
13 Aralık 2021
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği 45. Sedat Simavi Ödülleri’nde, “Valilik ‘Nefes Darlığından Öldü’ demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan Gelmiş” başlıklı 7-9-10-16-19-21-25 Haziran, 1
Temmuz, 20 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayımlanan haber dizisi ile Diken.com.tr haber sitesinde
gazetecilik yapan Canan Coşkun, gazetecilik ödülü aldı. Seçici Kurul, ayrıca Birgün gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Berkant Gültekin’e de BirGün’ün internet sitesinde 22 Mart, 7 Temmuz, 5 Ağustos ve 20 Eylül
2021 yayımlanan “Yeni MB Başkanının Doktora Tezinde MB Raporundan İntihal İzleri” başlıklı haber
dizisi ile övgüde bulundu. Haber kategorisinde ise Fox TV muhabiri Barış Kaya’ya ve FOX TV haber kameramanı Mehmet Akif Balıkçıoğlu’na Fox TV’de 30 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Alkış Cumhurbaşkanı’na Serbest, Mehmetçiğe Yasak” adlı ortak haber programı ile ödül verildi. Seçici Kurul ayrıca, Haber Global muhabiri Ela Sezen’e ve Haber Global haber kameramanı Ünsal Çakin’e Haber Global TV’de
15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde yayımlanan “Bir Kentleşme Hikayesi: Esenyurt” adlı haber dizisi ile övgüde bulundu. Edebiyat kategorisinde ise Veba Geceleri adlı son romanıyla edebiyat kategorisinde Orhan
Pamuk ödül aldı.4431
14 Aralık 2021
● AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Bugün gazetesi yazarı olduğu dönemde FETÖ/PDY’nin
medya yapılanması davasında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanan Nazlı Ilıcak’ın, emniyet ve ifade
özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.4432 Kararda, Ilıcak’a 16 bin Euro manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. AİHM kararında, “hükümetin, Ilıcak’ın bazı medya organlarındaki gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya üzerinden mesajları aracılığıyla darbe girişiminin olası faillerinin kimliklerini sorgulamasını bir terör örgütü ile ilişkilendirmeye dayalı mantık kabul edilemez” görüşüne yer verildi.4433
16 Aralık 2021
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Mehmet Aslan’ın haberleri ve haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerle “örgüt üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber yapma” iddialarıyla
yargılandığı davada beraatına ve hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.4434 Savcı, Aslan’ın “Cezalandırılmasına yeter derecede her türlü şüpheden uzak, somut ve yasa denetimine imkan sağlayacak nitelikte ve savunmalarının aksini gösterir delil olmadığı” gerekçesiyle beraatını talep etmişti. Aslan,

https://www.gercekgundem.com/medya/316467/cumhuriyet-yonetiminden-isten-cikarilan-gazetecilerle-ilgili-yeni-adim
https://www.mlsaturkey.com/tr/2016da-haber-takibi-sirasinda-diyarbakirda-gozaltina-alinan-gazeteciler-hakkinda-takipsizlik/
4430 https://www.birgun.net/haber/birgun-yazari-timur-soykan-a-seffaflik-odulu-368571
4431 https://www.indyturk.com/node/447191/haber/orhan-pamuk-%C3%BClkemin-hem-siyasi-hem-de-ekonomik-olarak-bu-kadar-k%C3%B6t%C3%BColaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1
4432 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aihmden-nazli-ilicak-karari-1892636
4433 https://t24.com.tr/haber/aihm-den-nazli-ilicak-hakkinda-hak-ihlali-karari,1000739
4434 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-aslan-beraat-etti/
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8 Ocak 2021’de gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmişti.4435
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10 çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verdi.4436 Karagöz, 25 Kasım 2017’de İstanbul’daki evine yapılan operasyonla gözaltına alınmış, 1 Aralık 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol
şartı ile serbest bırakılmıştı.4437
● İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, İkizdere’yi savunmak için Cengiz Holding önünde eylem yaptıkları için yargılanan Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun dokuz üyesi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraatlarına karar verdi. Gençlik Hareketi Koordinasyonu,
“İkizdere’deki doğa kıyımına karşı çıkan halka destek için Cengiz Holding önünde yaptığımız eylemde
gözaltına alınan dokuz arkadaşımız bugün görülen duruşmada beraat etti. Doğayı ve yaşamı savunmaya
devam edeceğiz” 4438 açıklaması yaptı.4439
17 Aralık 2021
● Danıştay 10. Dairesi, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı açılan davada, “İletişim Başkanlığı’nın yetkisinin kart vermekle sınırlı olduğu; kartın kimlere verileceği, hangi hallerde basın kartının iptali gerekeceğinin belirlenmesi konusunda yetkisinin olmadığı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.4440 Danıştay, basın
kartının niteliğine ilişkin gerekçesinde “Basın kartı ile basın-yayın çalışanları; haber kaynakları olan kamu
kurum ve kuruluşlarının birimlerine ve de görevlilerine akredite bir kart sunarak görevlerini rahatlıkla ifa
edebilmekte, ilgili birimlere ve haber kaynağına ilişkin etkinliklere giriş-çıkış yapabilmekte, özlük haklarında ayrıcalıklara sahip olabilmekte, hususi damgalı pasaport sahibi olabilmekte, basın trafik kartından
faydalanabilmekte ve toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak bu kartı kullanabilmektedir. Basın
kartının mahiyeti incelendiğinde; bu kartın kullanılmasının, basın hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti, çalışma hak ve ödevi gibi temel hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendirdiği görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği 4 Kasım 2020 tarihli karar ile
pek çok maddesinin yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği’nde, 20 Mayıs 2021’de tekrar değişiklikler yapılmıştı. TGS, Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Basın Kartı Yönetmeliği’nde, 20 Mayıs 2021 tarihinde tekrar değişikliklerin yapılmış olması gerekçesiyle yönetmeliğin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.4441
21 Aralık 2021
● İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem muhabirleri Fırat Yeşilçınar, Doğan Güzel,
Sinan Balık, Davut Uçar, Elif Aydoğmuş, Reyhan Hacıoğlu, Zeki Erden, Özgür Paksoy, Mesut Kaynar,
Hüseyin Gündüz, Kemal Bozkurt, Burcu Özkaya, Sevdiye Ergürbüz, Önder Elaldı, Ender Öndeş, Gülfem
Karataş, Gökhan Çetin ve Yılmaz Bozkurt’un aralarında bulunduğu 22 gazetecinin “görevi yaptırmamak
için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında, tüm gazetecilerin beraatına
hükmetti. Mahkeme olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunmadığını vurgulayarak, sanıkların üzerine atılı
suçları işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, 16
Ağustos 2016’da Özgür Gündem hakkında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle kapatma kararı vermişti. Bu karar üzerine gazete binasına giden polisler, gazetenin editörlerini, genel yayın yönetmenini ve
gazeteye röportaj için gitmiş olan İMC TV muhabirlerini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan gazeteciler hakkında daha sonra “görevi engellemek için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla dava açılmıştı.4442
● Haber Kameramanları Derneği’nin (THKD) düzenlediği, 25’inci Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda “Röportaj Haber” kategorisinde “Yılın en iyi röportaj haberi” ödülü DHA
https://gazetekarinca.com/gazeteci-mehmet-aslan-beraat-etti/
https://expressioninterrupted.com/tr/tv10-calisani-kemal-demir-e-hapis-cezasi-verildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/tv10-calisanlarindan-kemal-demire-hapis-cezasi-verildi/
4438https://twitter.com/ghkoordinasyonu/status/1471413953007955971?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1471413953007955971%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsendika.org%2F2021%2F12%2Fikizdere-icin-cengizholding-onunde-eylem-yapan-genclik-hareketi-koordinasyonu-uyeleri-beraat-etti-640526%2F
4439 https://sendika.org/2021/12/ikizdere-icin-cengiz-holding-onunde-eylem-yapan-genclik-hareketi-koordinasyonu-uyeleri-beraat-etti-640526/
4440 https://tr.sputniknews.com/20211218/danistaydan-basin-karti-karari-yonetmelik-degisikligi-ikiye-karsi-uc-oy-ile-durduruldu-1051885591.html
4441 https://tgs.org.tr/danistay-basin-karti-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu/
4442 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-davasinda-yargilanan-22-gazeteci-beraat-etti/
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Diyarbakır muhabiri Burak Emek’e verildi. Yılın en iyi haber kategorisinde birincilik ödülü “Öksüz Kalan
Kamera” rumuzlu görüntüsüyle ATV - AHaber kameramanı Taşkın Ural’a verildi. Ayrıca yılın en iyi haber
kategorisinde verilen özel ödülü, “Gariban Madenci Rumuzlu” görüntüsüyle Anadolu Ajansı kameramanı
Sabri Çelebioğlu’na verildi.4443 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Öyle inanıyorum ki haber kameramanlarının, yetkinlikle, gayret ve fedakarlıkla çektikleri başarılı görüntülerin ödüllendirildiği böylesi bir etkinlik,
Türkiye medya alanının daha nitelikli hale gelmesine hizmet edecektir. Ödül almaya hak kazanan isimleri
canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.4444
23 Aralık 2021
● AYM, İstanbul Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni
Muhammet Serkan Şener’in, Gezi Parkı eylemleri sonrasında Facebook’tan yaptığı paylaşımlarla “iktidarda
olan partinin çalışmalarını karalayıcı ve aşağılayıcı nitelik arz ettiği” iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve başka bir okula atanmasına ilişkin başvurusunda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine
ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında, Anayasa’nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir
olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.4445
● İstanbul Bakırköy 6. İş Mahkemesi, 2019 yılında Hürriyet’ten, evlerine gönderilen tebligatla tazminatsız işten çıkarılan 45 gazeteciden 22’sinin açtığı işe iade davasında, iş akdi feshinin geçersiz olduğunu
belirterek, gazetecilerin sendikal nedenlerden ötürü işten çıkarıldıkları yönünde karar verdi. Gazeteciler, İş
Kanunu gereği 10 iş günü içinde işe iadeleri için işveren Demirören Medya Grubu’na başvuru yapacak,
işveren ise gazetecileri bir ay içinde işe başlatacak. Ancak işveren 22 gazeteciyi işe almaz ise bir yıllık bürüt
ücret tutarındaki parayı tazminat olarak ödeyecek.4446 Gazeteden çıkarılan diğer 23 kişinin tazminat davası
devam ediyor. TGS, “Hürriyet davasını gazeteciler kazandı! Demirören’in üyelerimizi ‘sendikal sebeple’
işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat hem de boşta geçen süre tazminatı
ödeyecek. Yeni zaferler de yolda” mesajını4447 paylaştı.4448
30 Aralık 2021
● AYM, Bursa Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog olarak çalışan Gülbiz Alkan’ın, belediye başkanının
eşi hakkındaki sözleri nedeniyle iş akdinin feshedilmesini, “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi. 4449
Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine
karar verdi. Kamusal yetki kullanan kişilerin gördükleri işlev nedeniyle eleştiriye katlanmak zorunda olduklarına dikkat çekilen kararda, başvurucunun hedef aldığı kabul edilen belediye başkanının eşinin başvurucunun işvereni olmadığı vurgulandı. Bursa’da başvurucu, sığınma evinin kapatılmasına belediye başkanının
eşinin neden olduğu ve buradaki sözleşmeli işçilerin de işsiz bırakıldığı yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunan başvurucu, belediyeyi karalayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle işten atıldı.4450

http://malatyagazetecilercemiyeti.org/25-inci-zoom-uluslararasi-haber-goruntuleri-odulleri-sahiplerini-buldu_h6426.html
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yilin-en-iyi-roportaj-haberi-odulu-dhadan-burak-emekin-41966724
4445 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/anayasa-mahkemesinden-gezi-karari-6843509/
4446https://ankahaber.net/haber/detay/hurriyet_gazetesinden_cikarilan_gazeteciler_ise_iade_davasini_kazandi_66930
4447 https://twitter.com/tgs_org_tr/status/1473940316914958337?s=21
4448 https://t24.com.tr/haber/tgs-hurriyet-davasini-gazeteciler-kazandi-isveren-hem-sendikal-tazminat-hem-de-bosta-gecen-sure-tazminati-odeyecek,1002932
4449 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/belediye-baskaninin-esine-yonelik-sozlerden-dolayi-is-akdinin-feshedilmesi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/
4450 https://www.haberler.com/anayasa-mahkemesi-elestiri-sebebiyle-is-akdinin-14634293-haberi/
4443
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
ETHA: Etkin Haber Ajansı
PEN: International Association of Poets,
AB: Avrupa Birliği
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Fe- FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgürlük PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
derasyonu
için Friedrich Naumann Vakfı)
Partisi)
AEJ: Association of European Journalists (Avru- GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
PM: Parti Meclisi
palı Gazeteciler Derneği)
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
AFP: Agence France Presse
HDK: Halkların Demokratik Kongresi
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
HDP: Halkların Demokratik Partisi
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik BirAI: Amnesty International veya Amnesty (Ulusla- HKP: Halkın Kurtuluş Partisi
lik Partisi)
rarası Af Örgütü)
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme QHA: Kırım Haber Ajansı
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Örgütü)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Gazeteciler)
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
IFJ: International Federation of Journalists (Ulus- RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
lararası Gazeteciler Federasyonu)
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük
ANF: Fırat Haber Ajansı
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rası Çalışma Örgütü)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
AVP: Avrupa Parlamentosu
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
İHA: İhlas Haber Ajansı
SP: Saadet Partisi
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
İHD: İnsan Hakları Derneği
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
AÜ: Ankara Üniversitesi
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım
TAZ: DieTageszeitung
AYM: Anayasa Mahkemesi
Vakfı
TBB: Türk Tabipleri Birliği
BBC: British Broadcasting Corporation
ITUC: International Trade Union Confederation TBB: Türkiye Barolar Birliği
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
IPI: International Press Institute (Uluslararası Ba- TDK: Türk Dil Kurumu
BİK: Basın İlan Kurumu
sın Enstitüsü)
TEM: Terörle Mücadele
BM: Birleşmiş Milletler
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
IWMF: International Women's Media Foundation TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü- (Uluslararası Kadınların Medya Vakfı)
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
dürlüğü
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Der- KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Toplu- TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
neği
luklar Birliği)
TİP: Türkiye İşçi Partisi
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederas- TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
yonu
TKP: Türkiye Komünist Partisi
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı) KHK: Kanun Hükmünde Kararname
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirCPJ: Committee to Protect Journalists (Gazeteci- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
liği
leri Koruma Komitesi)
KRT: Kültür TV
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
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DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
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DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
Haber Ajansı)
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma Der- VakfI
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi neği
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
DİHA: Dicle Haber Ajansı
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede- MGK: Milli Güvenlik Kurulu
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MHP: Milliyetçi Hareket Partisi
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DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
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DW: Deutsche Welle
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ECOSOC: United Nations Economic and Social
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ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma BirEFJ: European Federation of Journalists (Avrupa OHAL: Olağanüstü Hal
likleri)
Gazeteciler Federasyonu)
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
EJ: European Journalists Association
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
ÖİB: Özgürlük için Basın
EMEP: Emek Partisi
ONO: Organization of News Ombudsmen and
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
Standards Editors (Uluslararası Haber OmbudsESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği
manları Örgütü)
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
PDY: Paralel Devlet Yapılanması

